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RESUMO

O Laboratório de Informática tem sido ainda um espaço ímpar para a integração de
tecnologias às práticas pedagógicas das escolas no país, ainda que a UNESCO e
políticas públicas mais recentes promovam o uso de tecnologias móveis nas salas de
aula. Porém, mesmo com infraestrutura adequada e professores dedicados a este
espaço, esta integração ainda precisa superar uma série de desafios. Esta dissertação
apresenta o estudo de um caso que buscou identificar, e analisar, alguns desses
desafios em uma escola federal referência em currículo no Rio de Janeiro. Para isto,
foram realizadas entrevistas com coordenadores e professores do Laboratório de
Informática, além de aplicados questionários junto a docentes do Núcleo Comum (NC)
que atuam nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental. Também se recorreu ao Projeto
Político Pedagógico e às informações disponibilizadas no site da instituição. A
literatura mobilizada na produção deste trabalho reúne autores da área de educação
e tecnologias, como Selwyn (2011; 2014), Coll e Monereo (2010), Almeida e Valente
(2011), além de especialistas em currículo como Lopes e Macedo (2011), Silva (2008),
Moreira (2010) entre outros. O objetivo geral da pesquisa foi analisar a integração do
Laboratório de Informática às práticas pedagógicas dos professores dos Anos Iniciais
em uma escola pública. Haveria boas condições para esta integração, como o
funcionamento adequado do laboratório, professores concursados, com carga horária
para planejamento, experiência em magistério, mestrado ou especialização e que
recorrem ao uso de tecnologias digitais para preparar suas aulas. Há reuniões
frequentes para planejamento das atividades entre professores e coordenadores
pedagógicos, o que fugiria ao comum do cotidiano escolar no país. Porém, o
coordenador e professores de informática não podem participar, ficando ausentes do
planejamento coletivo e impactando a não integração, a contento, do laboratório com
o currículo. A parceria entre docentes do NC e do laboratório se restringe a atividades
pontuais, a partir de iniciativas entre profissionais com afinidades. A pesquisa também
levantou outras razões e atividades comumente realizadas no laboratório, mostrando
que os desafios para a integração entre tecnologias digitais e práticas pedagógicas,
para além de iniciativas isoladas, são ainda um grande desafio, mesmo em um colégio
com referências positivas de resultados de ensino-aprendizagem.

Palavras-chaves: Práticas pedagógicas. Laboratório de Informática. Ensino
Fundamental. Anos Iniciais. Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação.
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ABSTRACT

The Computer Lab has been a unique space for the integration of technologies into
the pedagogical practices of schools in the country, even though UNESCO and recent
public policies promote the use of mobile technologies in the classroom. However,
even with adequate infrastructure and dedicated teachers in this space, this integration
still needs to overcome a number of challenges. This dissertation presents the study
of a case that sought to identify and analyze some of these challenges in a federal
reference school in Rio de Janeiro. For this, interviews were conducted with
coordinators and teachers of the Computer Lab, and questionnaires were applied to
teachers of the Common Core (CC) who work in the early years of elementary school.
We also resorted to the Pedagogical Political Project and the information available on
the institution's website. The literature mobilized in the production of this work brings
together authors from the field of education and technologies, such as Selwyn (2011;
2014), Coll and Monereo (2010), Almeida and Valente (2011), as well as curriculum
specialists such as Lopes and Macedo (2011), Silva (2008), Moreira (2010) among
others. The general objective of the research was to analyze the integration of the
Computer Lab with the pedagogical practices of the teachers of the early years in a
public school. There would be good conditions for this integration, such as the proper
functioning of the laboratory, professors with workload for planning, teaching
experience, masters or specialization who use digital technologies to prepare their
classes. There are frequent meetings to plan activities between teachers and
pedagogical coordinators, which would be out of the ordinary school routine in the
country. However, the coordinator and computer teachers cannot participate, being
absent from the collective planning and impacting the unsatisfactorily laboratory
integration to the curriculum. The partnership between CC and laboratory professors
is restricted to specific activities, based on initiatives between professionals with
affinities. The research also raised other reasons and activities commonly performed
in the lab, showing that the challenges for integrating digital technologies and
pedagogical practices, beyond isolated initiatives, are still a big challenge, even in a
school with a positive reference on teaching/learning results.

Keywords: Pedagogical practices. Computer Lab. Elementary School. Early Years.
Digital Information and Communication Technologies.
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INTRODUÇÃO
A presença de aparatos tecnológicos em espaços de Laboratórios de
Informática e fora deles, móveis ou não, além de professores de Informática, veio
sendo realidade em diferentes escolas públicas, assim como em instituições escolares
da rede privada brasileira.
Contudo, não se poderia dizer, na atualidade, que todas as escolas privadas e
públicas no Brasil possuiriam tais aparatos e espaços, além de docentes de
Informática, integrados às práticas pedagógicas das respectivas instituições
escolares, tendo um funcionamento semelhante e ativo. Autores como Selwyn (2008),
Coll e Monereo (2010) apontaram o mesmo em outros países.
As tecnologias digitais vieram sendo utilizadas em vários espaços de
convivência do planeta. Com a aproximação das distâncias geográficas, por
intermédio das TDIC, as práticas pedagógicas integradas às tecnologias vieram sendo
valorizadas em diferentes grupos sociais no mundo. Para Coll e Monereo (2010), o
computador, por exemplo, veio sendo um veículo de disseminação de comunicações
e informações, utilizado também para viabilizar a acessibilidade e interação entre
idiomas e conhecimentos com o auxílio da internet, de programas e periféricos.
Selwyn (2008) considerou que diferentes grupos sociais vieram utilizando as
TDIC1, nos últimos trinta anos, tanto para os serviços, para as informações e para os
indivíduos. Em âmbito global, gerou uma outra caracterização para a “economia
mundial do conhecimento (...). Do comércio eletrônico (e-commerce) ao aprendizado
eletrônico (e-learning), as TIC, como internet e outros sistemas de telecomunicações
mundiais” (Ibid., p. 816-817, grifos do autor) provocaram relevantes mudanças
aceleradas nos modos de vida, relações sociais e desenvolvimento econômico.
Este autor apontou que houve, frente às utilizações e convivências com
tecnológicas, um indicativo de que os “formuladores de políticas precisam responder
urgentemente ao uso das TIC” (SELWYN, 2008, p. 816) para este século, pois, além de
terem incidido sobre as relações sociais, as TDIC alteraram os aspectos culturais,
além de políticos, econômicos e sociais. Apontou, também, que a “maioria dos analistas
concorda que essa reformulação das relações sociais” propiciou o “surgimento da

1

Selwyn (2008, 2011, 2014), Coll, Mauri e Onrubia (2010) e Coll e Monereo (2010) nomeiam TDIC
como tecnologias da informação e comunicação (TIC). Contudo, ao discutirem especificamente as TIC
se referem às tecnologias digitais. Almeida e Valente (2011) nomeiam TDIC. Então, procuramos
“uniformizar” o projeto com TDIC.
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sociedade da informação” e uma “economia do conhecimento” (Ibid., p. 816, grifo do autor).
Selwyn (2011) nos instigou sobre a importância de atentarmos para as “muitas
tecnologias em uso na educação”, pois, pelo fato de estarem corriqueiramente
presentes em nosso cotidiano, estamos deixando de refletir sobre elas, em espaços
diferenciados da escola. Assinalando como tecnologias que fazem parte de nosso dia a
dia, o autor mencionou: eletrodomésticos residenciais, aparatos de rua ligados ao
sistema de transportes, GPS no celular/smartphone, sistemas tecnológicos dos bancos,
entre outros. Apontou a preocupação com o consumo da energia, com a sustentabilidade
e para o artefato em si, pois, considerava que não ocorriam discussões sobre as “práticas
e atividades que os rodeiam, nos significados que as pessoas lhes atribuem e nas
relações sociais e estruturas às quais as tecnologias se ligam.” (SELWYN, 2011, p. 3).
A reflexão de Selwyn (2011) em relação a convivência tecnológica cotidiana,
que influenciou o modo de viver do indivíduo e sociedade, em seus aspectos
socioeconômicos, políticos e culturais, também, contemplou a instituição escolar
discutindo a incorporação das TDIC na educação, contribuindo para com a
curiosidade sobre como as tecnologias digitais vinham sendo implementadas na
instituição em que a pesquisadora trabalha. O interesse incidiu sobre estudar como
as práticas pedagógicas em uma instituição pública federal, vieram sendo
desenvolvidas, quanto à integração com as tecnologias, considerando que até
dezembro de 2017, a escola apresentava um currículo que vinha sendo utilizado como
referência por outras escolas, na busca de regularização no Ministério da Educação.
A pesquisadora ponderou sobre a rotina de sua instituição, pois, apesar de ser
considerada referência curricular, de possuir resultados no entorno das metas
projetadas nas avaliações externas, segundo IDEB (2018), de disponibilizar
Laboratório de Informática (LI) com diferentes aparatos tecnológicos para as práticas
pedagógicas docentes e de possuir docentes concursados, especializados, não tinha
clareza sobre o quanto o LI, implantado há mais de duas décadas, estaria integrado
às práticas pedagógicas dos professores de Núcleo Comum2, nos Anos Iniciais (AI).
O pensar, sobre as práticas pedagógicas integradas às tecnologias envolveu,
em um primeiro momento de pesquisa, realizar um levantamento dos trabalhos
científicos que abordassem a temática no Ensino Fundamenta I. A busca de práticas
de ensino-aprendizagem com tecnologias existentes no EFI envolveu a consulta ao site
2

Núcleo Comum é o nome dado ao conjunto de quatro áreas disciplinares do Ensino Fundamental I:
Língua Portuguesa, Estudos Sociais, Matemática e Ciências.

18

da Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD), do Instituto Brasileiro
de Informação e Tecnologia (IBICT). Foram buscados, em vinte de maio de 2018,
trabalhos associando duas palavras-chaves: “Tecnologias” e “Ensino Fundamenta l”,
sendo encontrados 1069 resultados: trocando “Tecnologias” por “Tecnologia
educacional” foram filtrados 483 resultados, o que ainda se configurou como grande
amostra. Após, foram acrescentadas as palavras “and Práticas pedagógicas” e
mantidos “Ensino Fundamental l” e “Tecnologia educacional”, havendo 170 resultados.
A partir dos resultados, foi percebido pelos títulos e resumos dos trabalhos encontrados
que cada um deles estava voltado a integração de tecnologias a uma única disciplina,
como a Matemática, a Física, a Química, a História, a Geografia e a Língua estrangeira.
Não foi encontrado, até aquele momento, algum trabalho fazendo integração entre
tecnologias e as disciplinas de Núcleo Comum (NC) ou tecnologias integradas à algum
projeto escolar, desenvolvidas no Ensino Fundamental I. Outros trabalhos estavam
também voltados ao EFII, curso Normal, Ensino Médio, Educação de Jovens e Adultos
(EJA), Ciências ou tema ambiental, à Saúde, Educação a Distância (EaD) e gestão.
Alguns com o enfoque para o Ensino Médio ou profissionalizante.
Outras tentativas, em buscar estudos sobre como vinham sendo desenvolvidas
as práticas pedagógicas que integrassem NC com uso das tecnologias digitais do 1º
ao 5º aos escolar, foram feitas. Utilizando o nome das disciplinas que compõem o NC
e “tecnologias”, “computador”, como palavras-chaves foram feitas. A busca
disponibilizou 68 resultados, mas os trabalhos encontrados foram semelhantes ao
descrito aqui e a palavra “sociais” apareceu isolada ou ligada às ciências sociais, não
aparecendo associada aos Estudos Sociais. Então foram utilizadas as palavras”
Núcleo Comum, Laboratório de Informática, Ensino Fundamental I, integração”
intercaladas por “and”. Verificaram-se 48 resultados que não atendiam a que se
desejava buscar, pois, a palavra “Núcleo”, de Núcleo Comum, foi associada à “núcleo”
sem o significado do que estava sendo buscado. Ressalta-se que os trabalhos
disponibilizados para o EF I, estavam associados a uso de softwares para
alfabetização e letramento, análise diagnósticas em conhecimentos voltados apenas
para a informática no 4º e 5º anos ou o uso da tecnologia em algum trabalho específico
em uma disciplina ou projeto a partir do 6º ano escolar. Contudo, fica aqui admitido,
que estas tentativas não descartaram a existência de algum trabalho integrando ao
NC com o recurso da tecnologia do 1º ao 5º ano, pois, a incógnita de uma determinada
palavra-chave pode não ter sido “descoberta” por esta pesquisadora e assim
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direcionando a outros estudos.
No site de artigos do Scientific Eletronic Library Online (SciELO) foram
colocadas as mesmas palavras chaves que englobaram o “grande grupo” de palavras
utilizadas no BDTD, no mesmo dia vinte de maio, e não foram encontrados resultados.
O mesmo ocorreu com a dupla “tecnologias and Ensino Fundamental I”. Usando
“tecnologias and integração” foram disponibilizados dez resultados ligados à área de
tecnologias voltadas ao trabalho. Com a dupla “tecnologia and prática pedagógica” foi
encontrado um artigo, de 2007, que apresentava uma prática ligada às mídias de
filmagem. O artigo encontrado sobre tecnologias educacionais voltou-se à um projeto
específico de práticas pedagógicas, em que todos os envolvidos foram bemsucedidos. Apontaram a ideia de incentivar uma possível autonomia em buscar
conhecimentos de interesses pessoais e mudança na prática de aulas “bancárias” do
professor, utilizando as tecnologias.
Dentre as leituras orientadas para a formação deste mestrado, encontramos
em Rosado, Ferreira e Carvalho (2017, p. 240) uma reflexão crítica, baseada em
levantamento realizado sobre às produções científicas publicadas, envolvendo
educação e tecnologias. Em consonância com a postura crítica de Selwyn (2011), os
pesquisadores sugeriram que as discussões sobre práticas educativas com tecnologias
considerassem os sujeitos, contextos e historicidade. A reflexão apontou para que haja
uma cautela em evitar direcionamentos “universalistas e naturalistas da tecnologia.”
(ROSADO, FERREIRA E CARVALHO, 2017, p. 240). As análises dos autores a partir
da literatura nacional, apontaram para um longo caminho de investigações a percorrer,
indica que há uma grande diversidade de abordagens teóricas e
conceituais importadas de diferentes disciplinas e áreas do
conhecimento para o estudo de temáticas relativas à presença da
tecnologia em contextos educacionais. (...) [que havia] necessidade de
consolidação da área, que não conseguiu firmar conceitos,
metodologias e desenvolvimentos teóricos suficientemente robustos
(ROSADO; FERREIRA; CARVALHO, 2017, p. 240).

Durante os levantamentos de nossa pesquisa, voltada ao como a integração
das práticas pedagógicas do NC com uso das tecnologias digitais ocorriam,
encontramos que “o Cetic.br deu início em 2010 ao desenvolvimento de um estudo
qualitativo sobre TIC na educação”3 (NIC.br, 2016, p.11), publicando resultados
somente em 2016, sobre uma amostra de doze escolas públicas, a partir de 2010 até
3

Cetic.br : Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação.
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2013, visando contextualizar e esclarecer as barreiras e aclarar motivações para a
uso das TDIC nas instituições escolares. Assim, encontramos no documento destes
resultados que o Programa Nacional de Informática na Educação (ProInfo) e o
Núcleos de Tecnologia Educacional (NTE), hoje denominados ProInfo Integrado, veio
revendo seus primórdios centrados nas TDIC nos Laboratórios de Informática (LI)
escolares frente ao “modelo 1:1 (...) [que] tem como pressuposto viabilizar e
intensificar o uso das TIC nas salas de aula, indo além dos laboratórios de informática,
que foram o centro da estratégia de informatização escolar até alguns anos.” (NIC.br,
2016, p. 32). O documento enfatizou que, no Brasil, então, surgiram questionamentos
em decorrência “das políticas de informatização no formato 1:1” (Ibid., p. 47)
Apesar de termos, também, o acréscimo das orientações contidas nas
“Diretrizes de políticas da UNESCO para a aprendizagem móvel” (2014),
encontramos sobre o LI, no próprio documento do NIC.br 2016 que
a nova estratégia não significou, pelo menos ainda, o abandono dos
laboratórios de informática. Eles permanecem como principal espaço
para uso pedagógico das TIC nas escolas, geralmente pelo fato de
que ali a conexão com a Internet é de melhor qualidade do que nas
salas de aula. No entanto, com a surgimento de iniciativas nesse novo
modelo, foram verificados indícios de uma tendência de sucateamento
dos investimentos feitos anteriormente nos laboratórios de informática.
(NIC.br, 2016, p. 33)

O documento sobre a citada pesquisa seguiu discutindo sobre a qualidade de
acesso à internet, como um significativo entrave às tecnologias móveis, ocasionando
uma permanência do LI como referência para as práticas pedagógicas escolares.
a relevância desses espaços nos estabelecimentos escolares se
mantém, na medida em que o laboratório ainda é o principal espaço
de acesso e uso das TIC com os alunos para fins pedagógicos em
diversas das escolas investigadas. Desse modo, cabe considerar que
eles ainda podem ter uma função relevante nas escolas, atuando de
modo complementar às atividades desenvolvidas em sala de aula e
por meio de tecnologias móveis. No que se refere especificamente à
infraestrutura tecnológica, a pesquisa evidencia que uma das
principais dificuldades para que as TIC (no laboratório ou fora dele)
sejam utilizadas de modo mais intenso na escola é a qualidade da
conexão. (NIC.br, 2016, p. 33)

Então, despertamos para uma investigação sobre a integração das práticas
pedagógicas de NC com o LI, numa escola que vinha com um referencial curricular,
com resultados considerados satisfatórios ou bons de acordo com avaliações
externas, de medição e comparação numérica de acertos de questões com conteúdos
pedagógicos, frente às outras instituições escolares, independentemente da utilização
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de TDIC. Este referencial curricular perdurou até a instituição da Base Nacional
Comum Curricular - BNCC (2017).
Considerando-se que as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino
Fundamental - DCNEF (BRASIL, 2013), orientam também um trabalho compartilhado
entre profissionais:
A criação de um ambiente propício à aprendizagem na escola terá como
base o trabalho compartilhado e o compromisso dos professores e dos
demais profissionais com a aprendizagem dos alunos; o atendimento às
necessidades específicas de aprendizagem de cada um mediante
formas de abordagem apropriadas; a utilização dos recursos disponíveis
na escola e nos espaços sociais e culturais do entorno; a
contextualização dos conteúdos, assegurando que a aprendizagem
seja relevante e socialmente significativa; e o cultivo do diálogo e de
relações de parceria com as famílias. (BRASIL, 2013, p. 119-120).

Ao se buscar as DCNEF encontramos orientações voltadas a um ensinoaprendizagem buscando a integração entre as disciplinas de NC, e que estas estejam
integrando os recursos tecnológicos do LI.
As DCNEF (BRASIL, 2013) abordaram que existiam conteúdos com
potencialidades

educacionais contidos

nas mídias e

disponibilizados

pela

incorporação dos recursos tecnológicos4, e orientaram o provimento dos citados
recursos e formação de professores de modo apropriado e pertinente a um trabalho
de orientação aos estudantes.
As DCNEF, para além do enfoque em tecnologias, orientaram o trabalho
escolar. A composição de conteúdos da base nacional comum e também a sua parte
diversificada se originaram das disciplinas consideradas científicas e, encontrando-se
aqui ressaltada no sentido de evidenciar a conexão entre os setores políticos e
econômicos das sociedades, que também se originaram, dentre outros, “no mundo do
trabalho, na cultura e tecnologia”5 (BRASIL, 2013, p.133).
A abrangência das orientações das DCNEF, com relação ao currículo, incluiu a
indicação de uma extensão horária perfazendo um mínimo de 7 horas (sete horas),
diariamente, da jornada de permanência na escola, para a constituição de uma “escola
de tempo integral”6, visando dinâmicas voltadas as TIC, além da orientação de outras
Conforme a Resolução nº 7, de 14/10/2010, no artigo 28, incisos I e II, sobre a “Relevância dos
conteúdos, integração e abordagens [...] utilização qualificada das tecnologias e conteúdos” das
DCNEF (2010) (BRASIL, 2013, p.136).
5
De acordo com a Resolução nº7, de 14/10/2010, no artigo 12 das DCNEF (2010) (BRASIL, 2013, p.133).
6
Em conformidade com a Resolução nº 7, de 14/10/2010, no que tange “A educação em escola de
tempo integral”, no artigo 37, § 1º (das DCNEF (2010) (BRASIL, 2013, p.139).
4
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práticas de reforço e aprofundamento, apoio e acompanhamento do ensino-aprendizagem.
Considerando uma formação para a cidadania, os princípios éticos, políticos
além de estéticos7 e em concordância com a proposta curricular do Ensino
Fundamental prevista na Lei nº 9.394/96 da LDBN8, as Diretrizes (2010) orientaram,
também, o uso de tecnologia para este desenvolvimento. Consideraram, então, a
formação comum do educando indispensável para o exercício da
cidadania e fornecer-lhe os meios para progredir no trabalho e em
estudos posteriores, mediante os objetivos previstos para esta etapa
da escolarização, a saber: (...)
II – a compreensão do ambiente natural e social, do sistema político,
das artes, da tecnologia e dos valores em que se fundamenta a
sociedade; (BRASIL, 2013, p.131).

As DCN (BRASIL, 2013) apontaram a necessidade de fornecimento pelos
governos de recursos tecnológicos e de formação de docentes para o conhecimento
sobre as TDIC educacionais propiciando a incorporação das mesmas nos currículos
e projetos políticos-pedagógicos (PPP) das instituições de ensino, proporcionando a
orientação estudantil na busca de saberes, além de troca colaborativa, objetivando o
ensino-aprendizagem.
Apesar de inúmeros esforços autores como Selwyn (2008; 2011; 2014), Coll,
Mauri e Onrubia (2010), Coll e Monereo (2010), Almeida e Valente (2011) entre outros
apontam a dificuldade da integração das Tecnologias Digitais de Informação e
Comunicação (TDIC) às práticas pedagógicas em instituições educacionais brasileiras
e em outros países. Mas será que este cenário também pode ser encontrado em
escolas bem equipadas e de referência em suas cidades?
A pesquisa apresentada nesta dissertação parte deste questionamento para
analisar a eventual integração do LI às práticas pedagógicas de professores dos anos
iniciais em uma escola pública federal, considerada referência curricular em sua
cidade, além de dotada de recursos digitais. A escola possui docentes concursados
para o LI, espaço especialmente dedicado a atividades com TDIC.

OBJETIVO GERAL
Analisar a integração do Laboratório de Informática às práticas pedagógicas
dos professores dos Anos Iniciais em uma escola pública.
De acordo com a Resolução nº 7, de 14/10/2010, sobre o artigo 6º e “Princípios [...] Artigo 7º [...] II”
inciso (BRASIL, 2013, p.131).
8
Em concordância aos artigos 22 e 32 da LDBN nº 9.394/96.
7
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QUESTÕES DE ESTUDO
• Como ocorre a parceria entre os professores do Núcleo Comum e o
professor do Laboratório de Informática?
• Que dificuldades enfrentam os professores para planejar o ensinoaprendizagem no Laboratório de Informática da escola?
• Quais seriam as atividades desenvolvidas pelos professores utilizando
tecnologias?
• Quais são as dificuldades apontadas para a integração do Laboratório de
Informática às práticas dos professores do Núcleo Comum?
A partir destas questões, foi realizado o estudo de um caso (MAZZOTTI, 2006)
recorrendo-se a documentos do CPII e à aplicação de questionários contendo
perguntas abertas e fechadas com os cinco docentes regentes dos AI, ou seja, do 1º até
o 5º ano, que aceitaram participar, entrevistas com três coordenadores de NC, um
coordenador do LI e com dois docentes de Informática de um campus pesquisado.
O primeiro capítulo apresenta um panorama das discussões sobre a integração
das TDIC no meio educacional em diferentes países e no Brasil, uma contextualização
histórica brasileira sobre os esforços para esta integração e recomendações da
UNESCO (2014), Diretrizes Curriculares Nacionais (2013), do Plano Nacional de
Educação - PNE (2014-2024), BNCC (2017), além de levantamentos do Cetic.br
(2016; 2017).
O segundo capítulo aborda discussões sobre currículo a partir de Lopes e
Macedo (2011), Silva (2008), Moreira (2010) entre outros, trata de tendências
pedagógicas curriculares, além de discussões sobre a Base Nacional Curricular
Comum sobre todo o território nacional que concebeu um trabalho por competências
e indicação de utilização de TDIC. Assim, o capítulo exibiu a influência e concepção
de Perrenoud (2013) sobre trabalho curricular por competências, que também
influenciou o currículo da instituição a partir da qual esta pesquisa foi realizada.
O terceiro capítulo trata de aspectos metodológicos, apresenta o campo de
pesquisa e informações decorrentes do estudo de documentos produzidos pelo CPII
que orientam a prática pedagógica dos educadores.
No quarto capítulo foram apresentados os achados de pesquisa, buscando-se
um diálogo com o objetivo geral e das questões de estudo. As considerações finais
encerram este trabalho.
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CAPÍTULO 1:

EDUCAÇÃO E TECNOLOGIAS
Frente à realidade da influência das TDIC em diversos setores das sociedades,
com enfoque na educação, considerando as Diretrizes Curriculares Nacionais do EFI
(BRASIL, 2013) que orientam o uso de tecnologias integradas às atividades escolares,
este capítulo foi desenvolvido a partir de informações discutidas em artigos científicos
relacionados ao tema e dados estatísticos de pesquisa divulgada pelo Centro
Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação - Cetic.br
(2017; 2018). Além de aportes de autores que vieram se dedicando às discussões
sobre a integração de tecnologias e currículo (ALMEIDA; VALENTE, 2011), a
necessidade de se compreender práticas pedagógicas com tecnologias (SELWYN,
2011; 2014) e saberes necessários à prática educativa (FREIRE, 1996), em especial,
a categoria “do-discência”9.
Selwyn (2011) observou o emprego no tempo histórico e os processos de
construção técnico-científica que homem exerceu sobre elas, desenvolvendo-as. No
contexto da pré-história humana, por causa da necessidade de sobrevivência, a
invenção de uma lança foi apontada, por este autor, como um artefato tecnológico. O
conceito de tecnologia, então, “se refere ao uso, por humanos, de ferramentas e
técnicas para adaptar e controlar o seu meio ambiente.”. (SELWYN, 2011, p.14).
Em referência à invenções e evoluções dos artefatos que continuaram a ocorrer,
na busca de melhorias do que já existia, então, Selwyn (2011) conceituou que a
tecnologia está sendo “compreendida como o processo pelo qual o humano modifica a
natureza para satisfazer suas necessidades e anseios.”, havendo modernizações
tecnológicas. Como exemplo, cita que um livro-texto ou uma caneta seriam tecnologias
“pré-digitais” (Ibid., p.30). Entre as tecnologias que foram avançando, a invenção da
prensa passando pelo telefone na continuidade de avanços, chegando à “internet”.
Ressaltou que estes destaques reduziram barreiras físicas à comunicação e
permitiram que as pessoas passassem a interagir globalmente.” (SELWYN, 2011, p.14).
Selwyn (2008) discutiu que a internet e a evolução de outros aparatos ligados

“Do-discência” é termo elaborado por Freire “afirmando que “ensinar, aprender e pesquisar lidam com
dois momentos do ciclo gnosiológico: o em que se ensina e se aprende o conhecimento já existente e
o que se trabalha a produção de conhecimento ainda não existente”.” (STRECK, REDIN E ZITKOSKI,
2010, p. 124)
9
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à comunicação e ao transporte abreviaram o afastamento entre os povos, em termos
de cobrir distâncias geográficas de modo veloz, que estariam propiciando influências
mútuas. Assim, as associações entre pessoas, entre grupos sociais ou países,
receberam influências do desenvolvimento de descobertas científicas e tecnológicas,
alterando a complexidade do conhecimento humano.
Este autor ressaltou que pelo Grego Antigo, dividindo a forma escrita de
“tecnologia” tem-se que “techné” seria “arte ou ofício” e “logia” seria “a compreensão
de algo” ou também “ramo do conhecimento”. Ele também ressaltou que pelo “prefixo
Indo-europeu mais antigo, “teks-” seria “processo de tecer ou fabricar (como na
palavra “têxtil”).” (SELWYN, 2011, p.16). Então, este autor relacionou que a tecnologia
estaria historicamente ligada a confecção, compreensão e criação de conhecimentos
e ao dar ênfase às tecnologias digitais, este autor abrange a
(...) “tecnologia computadorizada” e um número de outras variações
do rótulo “tecnologia da informação”. Em um sentido técnico, todos
esses termos referem-se a sistemas baseados em computadores – em
particular, aplicativos de software e hardware computacional – que
podem ser usados para produzir, manipular, armazenar, comunicar e
disseminar informação. Dito de forma simples, portanto, o termo
guarda-chuva “tecnologia digital” pode se referir a uma gama de
aspectos diferentes do uso de tecnologia contemporânea (SELWYN,
2008, p. 30).

Selwyn (2011) destacou que na atualidade, o significado de tecnologia vai muito
além de sua caracterização física de artefato ou máquina, pois, a potencialidade de
sua utilização envolve a dinâmica social, econômica, política e cultural.
Refletindo sobre a complexidade o “ir além” com a potencialidade de utilização
tecnológica na educação, Almeida e Valente (2011) apontaram que o emprego
diversificado dos tipos de tecnologias favorece o desenvolvimento da aprendizagem
quando associado à oportunidade de expressão dos pensamentos, de pesquisa e de
interação estudantil para compartilhar seus achados e reflexões. A atenção, por parte
do professor, sobre características de seu grupo discente assinalaria que o caminho
para o docente interferir e oportunizar a aprendizagem seria por meio da identificação
de quais seriam os “conhecimentos, valores e sentimentos expressos pelos alunos”
(ALMEIDA; VALENTE, 2011, p. 24).
Estes autores mostraram que a atuação e valorização humana, docente e
discente, caracterizada por seu meio ambiente físico, econômico e sociocultural,
conjuntamente com os recursos tecnológicos, configurariam a almejada utilização da
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tecnologia educacional.

1.1 TECNOLOGIAS: INTEGRAÇÃO À VIDA SOCIAL E EDUCAÇÃO
Professores e estudantes acessam, no dia a dia, informações por diferentes
linguagens imagéticas, escritas, além das oralizadas, por meio de televisão, rádio,
imprensa e redes sociais digitais com uso de computadores, celulares/smartphones.
Para Coll, Mauri e Onrubia (2010), estes diferentes meios tecnológicos de multimídias
e internet vêm sendo postos em evidência para serem utilizados em práticas
pedagógicas por docentes, enfatizadas de modo quantitativo e qualitativo, no ensinoaprendizagem e almejando uma formação de cidadãos de acordo com a sociedade
que tem feito a construção econômica apoiada em conhecimento.
Harvey (1994) assinalou a valorização capitalista dada ao acesso, à
atualização, à precisão e ao controle de informações, além da valorização da
competência de análise de dados das informações. As informações, então, se
tornaram mercadorias de grande valor e estas contribuíram para construção do
conhecimento. Neste século XXI, segundo Coll, Mauri e Onrubia (2010), o
conhecimento, construído, se tornou uma mercadoria de grande valor, por meio do
enriquecimento propiciado pela aquisição de informações.
Contudo, Perrenoud (2013) apontou que, além do interesse econômico, por trás
do incremento dos softwares e aparatos de informática, a escola estivesse aberta a
um ensino-aprendizagem de conscientização para as possíveis manipulações de
regimes políticos autoritários, na internet, sobre o intercâmbio de informações. Este
autor exemplificou com o que aconteceu na China, em decorrência dos conflitos, de
2011, no Egito, em que “o governo egípcio bloqueou o acesso à internet em todo o
país. A China, temendo que os seus ‘cidadãos’ se contagiassem com as ideias de
revolta, proibiu qualquer pesquisa, em ferramentas de busca, que fizessem referência
ao Egito.” (PERRENOUD, 2013, p. 114).
Houve muita valorização, interesses e influencias das TDIC e outras
tecnologias nas sociedades capitalistas, decorrentes do acesso e compartilhamento
de informações, saberes, conhecimentos. O conhecimento é um elemento que está
conectado ao construto da educação e da formação dos indivíduos.
Coll, Mauri e Onrubia (2010) acrescentaram que, além de interesses sociais,
as políticas desenvolvimentistas também se utilizaram da “educação e formação” dos
indivíduos enquanto tática para o incremento econômico. Assim, a
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educação deixou de ser vista apenas como um instrumento para
promover o desenvolvimento, a socialização e a enculturação das
pessoas, um instrumento de construção da identidade nacional ou um
meio para construir a cidadania. (...) transformou-se no motor
fundamental do desenvolvimento econômico e social.” (COLL; MAURI;
ONRUBIA, 2010, p. 68).

Pensar na evolução capitalista e na utilização das tecnologias no que tange ao
acesso e trocas de informações, que influenciam a construção de conhecimentos, nos
leva à reflexão sobre o que esta realidade acarretou no sistema escolar da educação
brasileira.
De acordo com Selwyn (2008), mesmo em sistemas de educação de países
desenvolvidos, como por exemplo o Reino Unido, haveriam desafios para a
implementação das TDC, entraves humanos ou de equipamentos. Permanecer com
olhar crítico sobre como as tecnologias estariam sendo incorporadas à educação,
havendo preocupação com a inclusão social, sobre seus possíveis potenciais para o
desenvolvimento cognitivo e formação do indivíduo.
não há muita dúvida de que os últimos dez anos de formulação de
políticas tiveram um profundo impacto na presença física das TIC na
educação do Reino Unido, um contraponto é que a muito prometida
“transformação” baseada na tecnologia da educação não se
materializou. De fato, muitas questões educacionais e tecnológicas
que a agenda de TIC do New labour pretendia resolver continuam tão
problemáticas em 2008 como eram em 1997. (SELWYN, 2008, p. 284).

Sob a crítica da incorporação das tecnologias na formação do indivíduo, uma
reportagem da BBC Brasil (2008) abordou uma pesquisa relatada por um psiquiatra 10, que
em conjunto com outros psiquiatras, debateram sobre o não saber sobre a grandeza da
influência da esfera virtual sobre as jovens gerações. A reportagem ressaltou uma
preocupação das agremiações em psiquiatria do Reino Unido e da Irlanda.
A preocupação se voltou para os nascidos a partir da década de 90 frente aos
relacionamentos sociais, citando sites como o extinto Orkut e, na atualidade, o
Facebook, acrescentando a mudança de valores nos relacionamentos e amizades.
Citou o ritmo acelerado dos sites de “salas bate papo”, visitados por meio da internet,
no fato de se alterar perfis de identidades e a existência do anonimato. Relatou que esta
vida social virtual gerava um risco de tornar a realidade tediosa, porque os jovens que
“não conhecem o mundo sem as sociedades virtuais”, podendo provocar administrativo
10

Entrevista realizada ao psiquiatra Himanshu Tyagi durante o anual encontro de uma das principais
agremiações de psiquiatras do Reino Unido e da Irlanda, denominado Royal College of Psychiatrists.
Atualizado em 04 de julho de 2008. BBC BRASIL.com.
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alteração de comportamentos, como timidez e até suicídios.
Apesar de haver preocupação com a formação dos jovens, houve um
incremento das práticas virtuais e variedade de aplicativos para as “ ‘sociedades
virtuais’ ”, consolidadas pelos progressos da internet e provocaram um aumento de
“necessidades de alfabetização digital” e redução da necessidade de “estar
fisicamente presente” (COLL; MONEREO, 2010, p.16-18), nas interações humanas.
Isto porque as utilizações das TDIC abreviaram distâncias e períodos de tempo.
Surgiram novidades como “trabalho em equipe.” (COLL; MONEREO, 2010, p.28).
As atividades em equipes no mercado de trabalho e educação, foram
propiciando relações de trabalho, mercado, comunicação e informação em diferentes
áreas dos continentes, nas políticas socioeconômicas, nas características culturais e
relações sociais. Houve interação com grupo heterogêneo, além de utilização de dado
e perspectiva de autonomia por iniciativas individuais ou em grupo pelo conhecimento.
Coll e Monereo (2010) assim como Coll, Mauri e Onrubia (2010) discutiram a
expansão dos cenários de aprendizados para além das instituições escolares,
envolvendo a internet e aparatos móveis com e sem fio, no sentido de usufruir das
potencialidades TDIC.
Refletir sobre ir além, também, inclui refletir as existentes práticas escolares.
Com aprendizados em diversos cenários não escolares, o que tem se pensado sobre
tecnologias educacionais no ambiente escolar?
As potencialidades de interações, comunicação, acesso a informações, busca
e construção de conhecimentos, vieram sendo incorporadas em diferentes segmentos
socioculturais, econômicos e políticos. Refletir sobre esta incorporação das
tecnologias, suscita o questionamento de como esta (incorporação) vem ocorrendo
no âmbito escolar? E como são suas decorrentes práticas pedagógicas?

1.2 DIRETRIZES DA UNESCO E PESQUISA CETIC NAS ESCOLAS BRASILEIRAS
A Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura
(UNESCO) divulgou, em 2014, sua crença em obter benefícios à educação por meio
da utilização de tecnologias móveis, propiciando ampliação de oportunidades em
salas de aula e fora delas11. Assinalaram crer em benefícios no âmbito pedagógico e

11

Entre os objetivos das políticas públicas brasileiras, que no decorrer deste estudo estará abordado,
encontramos “o de prover acesso às TIC para os alunos fora da escola. Em alguns casos, inclusive, o
computador ou tablet recebido pelo aluno beneficiário do programa era o único equipamento desse tipo
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escolar além para troca de infor mações entre as famílias dos estudantes e
entre instituições escolares.
Este organismo disponibilizou, online, um livro denominado “Diretrizes de
políticas da UNESCO para a aprendizagem móvel” (2014) explicitando suas diretrizes
que foram elaboradas após “consulta com especialistas em mais de 20 países” (Ibid.,
p.7), esclarecendo que tais diretrizes abarcaram aplicabilidades que propiciariam
ajustes e extensão à “pré-escolas, escolas fundamentais e médias, universidades,
centros comunitários, e escolas técnicas e vocacionais” (Ibid., p.7). As diretrizes,
então, foram redigidas explicitamente recomendando “aos formuladores de políticas
que adotem as recomendações de políticas da UNESCO, ajustando-as conforme
necessário, para refletir as necessidades particulares e as realidades concretas dos
contextos locais.” (UNESCO, 2014, p. 7).
O livro explicitou que as diretrizes se encontravam com adesão de diferentes
países como Turquia, Tailândia, EUA, México, África do Sul, China, Colômbia,
Uruguai, Rússia e outros, apresentaram uma lista de benefícios, com respectivas
defesas, e listagem de orientações que visaram o que foi acordado no encontro
denominado “Educação para Todos”.
Quadro 1 - UNESCO: DIRETRIZES E BENEFÍCIOS DA APRENDIZAGEM MÓVEL
LIST A DAS DIRETRIZEZ DA UNESCO

• Criar ou atualizar políticas referentes à
aprendizagem móvel.
• Treinar professores sobre como fazer avançar a
aprendizagem por meio de tecnologias móveis.
• Fornecer apoio e formação a professores por
meio de tecnologias móveis.
• Criar e aperfeiçoar conteúdos educacionais para
uso em aparelhos móveis.
• Assegurar a igualdade de gênero para
estudantes móveis.
• Ampliar e melhorar as opções de conectividade,
assegurando também a equidade.
• Desenvolver estratégias para fornecer acesso
igual a todos.
• Promover o uso seguro, responsável e saudável
das tecnologias móveis.
• Usar as tecnologias móveis para melhorar a
comunicação e a gestão educacional.

LIST A DE BENEFÍCIOS

• Expandir o alcance e a equidade da
educação;
• Facilitar a aprendizagem individualizada;
• Fornecer retorno e avaliação imediatos;
• Permitir a aprendizagem a qualquer hora,
em qualquer lugar;
• Assegurar o uso produtivo do tempo em
sala de aula;
• Criar novas comunidades de estudantes;
• Apoiar a aprendizagem fora da sala de
aula;
• Potencializar a aprendizagem sem solução
de continuidade;
• Criar uma ponte entre a aprendizagem
formal e a não formal;
• Minimizar a interrupção educacional em
áreas de conflito e desastre;
• Auxiliar estudantes com deficiências;

presente em sua residência. Limitações ligadas à quantidade de equipamentos recebidos (aquém do
necessário para garantir a relação 1:1) e às questões de segurança no trajeto escola-casa fizeram com
que a gestão de algumas escolas optasse pelo não deslocamento dos equipamentos para a residência
dos alunos.” (CGI – NIC.BR, 2016, p. 32-33)
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• Aumentar

a
comunicação
e
a
conscientização
sobre
a • Melhorar
administração;
aprendizagem móvel por meio de advocacy,
liderança e diálogo.”
• Melhorar a relação custo-eficiência

a

FONTE: Adaptação UNESCO (2014, Sumário)

A UNESCO enfatizou a utilização de aplicativos de cunho educacional em
tablets e celulares, apresentando como exemplo aplicativos matemáticos e a
possibilidade de escolha e leitura de textos. Ela orientou que os aparatos móveis se
tornariam pessoais, em oposição ao que ficava “disponível em laboratórios de
informática – não é verdadeiramente pessoal.” (Ibid., p.14), armazenariam dados
pessoais adequando-se às necessidades de cada usuário e exaltou o baixo custo dos
aparatos móveis em comparação a “computadores pessoais (PCs) [que] oferecem
benefícios similares há anos, mas essa tecnologia tem sérias limitações: não é de fácil
transporte para os alunos levarem para os centros educacionais” (UNESCO, 2014,
p.14)
Os aparatos móveis que na atualidade conhecemos como, por exemplo, tablet,
celular/smartphone, aparelho de áudio portátil, notebook, leitores digitais de livros,
portáteis videogames e outros, devido à variedade, as suas contínuas mudanças
evolutivas e sendo abundantemente comercializados,
a UNESCO opta por adotar uma definição ampla de aparelhos
móveis, reconhecendo simplesmente que são digitais,
facilmente portáteis, de propriedade e controle de um indivíduo
e não de uma instituição, com capacidade de acesso à internet
e aspectos multimídia, e podem facilitar um grande número de
tarefas, particularmente aquelas relacionadas à comunicação.
(UNESCO, 2014, p. 8).
As diretrizes sobre as tecnologias móveis, abarcou também a defesa de
incremento da formação docente, da comunicação entre docentes de mesma instituição
ou não, entre docentes e estudantes quanto aos seus afazeres escolares, entre
docentes e famílias dos estudantes e entre alunos. Acrescentaram a modalidade de
aprendizagem e avaliações individualizadas, continuidade de afazeres pelo transporte
simples de um aparato digital para outro ou por meio de “softwares capazes de
sincronizar o trabalho em diferentes aparelhos, ou seja, um estudante pode continuar
a desenvolver, em um aparelho móvel, um trabalho que começou em um computador
fixo, e vice-versa;” (Ibid., p.22). As diretrizes da UNESCO apresentaram, também, em
prol da tecnologia móvel, que a capacidade dos processadores dos aparatos
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tecnológicos, partindo de um pressuposto que em nosso contexto é difícil de concordar,
se referiu a queixa de sujeitos da escola, a respeito dos processadores:
como a computação está cada vez mais se transferindo para “nuvem”,
os aparelhos não necessitam, obrigatoriamente, de processadores
caros para utilizar softwares sofisticados; precisam, simplesmente, de
fornecer ao aluno uma conexão com a internet. (UNESCO, 2014, p.22)

Ponderando a respeito desta citação, ao dizer que a qualidade dos
processadores12 das máquinas não representariam impedimentos frente a
possibilidade de uso virtual da “nuvem”, nos deparamos que a nuvem seria, na
realidade, um grande armazenador de conteúdo, com poderosa capacidade de
processamento, mas que este processamento tem fortes restrições em determinados
aspectos, como por exemplo, ver um vídeo em um determinado equipamento. A
exibição do vídeo dependeria exclusivamente da capacidade de memória RAM13 e
processamento do mesmo.
Seria necessário que as máquinas a disposição dos estudantes tivessem
razoável capacidade de upload e download, de passar vídeos e áudios, de acessar e
trabalhar com várias páginas simultaneamente, fazendo alternância entre elas com
agilidade e que permitissem a captura de imagens e textos sem transtornos. Deste
modo, seria necessário que tivessem, sim, uma satisfatória capacidade de
armazenamento e processamento local. A memória RAM, não constituída de uma
memória permanente como a do HD, destinada ao acesso mais rápido e utilizada
diretamente pelo processador nas operações em curso, sendo uma memória de
trabalho, também, representaria um entrave quando a sua capacidade ou velocidade
estivessem incompatíveis com as demandas do processador.
Além

destes dois

componentes,

ainda

existem

os dispositivos de

armazenamento permanente, que pode ser um hard disk ou similar, que seriam
utilizados para armazenar e manter a disposição do equipamento para um rápido
acesso uma grande quantidade de dados de interesse do usuário ou necessários ao
funcionamento do equipamento.

12

Processador: Um dos principais componentes de um computador, notebook, tablet ou smartphone,
sendo o responsável por gerenciar todo o equipamento, executar todas as operações necessárias a
tarefa desejada, e que facilmente passaria de milhares de operações por segundo. A cada “nova
geração” de equipamentos lançados, se tornando mais rápidos e superando a capacidade de executar
quantidades de operações simultâneas da geração anterior.
13
Memória RAM (Random Access Memory) significa: Memória de Acesso Aleatório.
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Também importante, seria que as máquinas fossem padronizadas de forma a
facilitar a manutenção e as mediações ou suportes docentes a um quantitativo de
estudantes, às vezes superior a quinze usuários, num mesmo período de aula.
Por ponderar sobre estas citadas observações se tornou, então, difícil concordar
que a “nuvem” solucionaria as queixas, por exemplo, dos tablets lentos, que não
dariam acesso certos aplicativos, que travavam, “congelavam”, entre outras falas dos
sujeitos da escola.
Enfim, conforme as diretrizes e exposição da defesa de seus benefícios, se
identifica as conexões presentes na pesquisa divulgada pelo Comitê Gestor da Internet
no Brasil (CGI.br) e o Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR (NIC.br) que
são organismos envolvidos com a construção de dados estatísticos que fazem
mensuração visando o acompanhamento e avaliação de planos das políticas públicas
para serem divulgados. As investigações sobre a incorporação e utilização de TDIC,
pelos diferenciados campos da sociedade brasileira, ocorreram por intermédio do
Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação
(Cetic.br), que produziu seu trabalho ao longo de doze anos e “passaram a representar
o Brasil em relatórios de organismos internacionais” (CGI, 2017, p.23).
Seguem, assim, descrições das apurações das pesquisas do Cetic.br em
relação ao panorama do como, sobre os espaços e com quais tecnologias os sujeitos
das escolas brasileiras interagem.
Houve possibilidade de encontrar nas pesquisas do Cetic.br-2016 e 2017 (com
algumas informações comparativas à resultados de 2013 e 2015) uma investigação
que propiciou responder aos indicadores que estão conectados às diretrizes da
Unesco, havendo uma tônica sobre uso de celular e ou tablet (que são tecnologias
móveis) na sala de aula e uma percebida redução de informações sobre as condições
e utilização dos LI.
CETIC divulgou que, até 2016, de 81% de escolas com LI instalados, somente em
59% delas os LI se encontravam utilizados. Apurou, contudo, que a utilização docente
dos computadores em práticas pedagógicas com estudantes, no LI, foi de 31%. Não
apresentou distinção se eram escolas públicas ou privadas e nem se eram rurais ou
urbanas. O Cetic.br-2017 (2018) não fez atualização destes dados de utilização do LI.
A estatística Cetic.br-2016 (2017) apresentou que 40% dos professores que
utilizavam a internet, na rede pública, lidavam com práticas pedagógicas com os
discentes em computador na sala de aula. Destes, apenas 26% utilizavam a internet
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nestas atividades. O texto não informa quais seriam as atividades em sala de aula que
os outros 14% restantes desenvolviam sem acessar internet no computador.
Comparativamente às escolas privadas, respectivamente, as estatísticas
apresentadas foram de 58%, 54% e 4%, apontando para uma utilização quantitativa
menor nas escolas públicas.
A pesquisa Cetic.br-2017 (2018) mostrou uma porcentagem destacadamente
maior de práticas pedagógicas com aparatos e internet na sala de aula, tanto nas
escolas públicas como nas privadas, e apresentou uma redução do desenvolvimento
das práticas pedagógicas com aparatos e internet, no Laboratório de Informática,
conforme pode ser visto no gráfico a seguir, elaborado pelo CETIC e reproduzido aqui.
O gráfico do Cetic.br-2017 (2018) apresentou uma comparação percentual como
a utilização, apontada por professores, entre os espaços de biblioteca, sala de aula e
Laboratório de Informática:
Gráfico 1 - Prática pedagógicas com tecnologias:
Comparação percentual de uso de internet em espaços escolares

FONTE: Cetic.br-2017 (CGI, 2018, p.135)

Identificamos que nas escolas públicas e privadas, desde de 2015, o uso do LI
foi menor em relação aos espaços de biblioteca e sala de aula. Ressaltamos que o
gráfico mostrou que nas instituições privadas o espaço de sala de aula se destacava
em utilização para as práticas com TDIC.
Dados que até então não vinham sendo pesquisados pelo Cetic.br-2016 (2017)
foram apresentados, pois, incluíram “novos indicadores que passaram a ser
monitorados” (CGI, 2017, p.29) sendo, então, apurado que 52% dos estudantes de
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escolas urbanas contendo turmas do 5º e 9º anos da Educação Básica “e/ou 2º ano
do Ensino Médio” (Ibid., p.29) utilizaram celulares nas práticas pedagógicas de
escolas urbanas. Assim,
foi possível observar que, para 52% dos alunos, o uso do telefone
celular para realização de atividades escolares já foi solicitado por
algum de seus professores, percentual que atinge 51% entre
estudantes de escolas públicas e 60% entre alunos de escolas
particulares. Nessa prática, são verificadas diferenças apenas por
nível de ensino: o indicador atinge a proporção de 74% entre alunos
do 2º ano do Ensino Médio, 59% entre estudantes do 9 º ano do Ensino
Fundamental e apenas 27% entre alunos do 5 º ano do Ensino
Fundamental. (CGI, 2017, p.108).

Complementaram que cerca de 92% das instituições de ensino se encontravam
com rede WiFi. Contudo, apenas 31% dos discentes que participaram da pesquisa
acessavam a internet com os celulares em escolas. Dentre estes estudantes, 36%
eram de escolas privadas e 30% eram das públicas. Tais porcentagens, da pesquisa
de 2016, foram atribuídas às declarações de não permissão de conexão estudantil à
internet das escolas, por 61% dos diretores.
O Cetic.br-2017 (2018) apresentou que no ano de 2015, nas escolas públicas,
a realização de práticas pedagógicas por meio de celulares foi informada por 36% dos
docentes, sendo menor do que os 46% dos docentes de escolas privadas que
informaram a mesma prática em 2015. Este indicador, em 2017, subiu,
respectivamente, para 53% e 69%. Acrescentando que este indicador foi abordado no
meio estudantil, foi apurado nas escolas públicas 53% de acesso pedagógico em sala
de aula. Entre os de escolas privadas foi apurado 60%. Houve, segundo o Cetic.br2017 (2018), compatibilidade com as informações docentes sobre este indicador.
Apesar destas ampliações, em 2017, se identificou que somente “39% dos
alunos de escolas públicas de áreas urbanas e 50% daqueles que estudam em
escolas particulares afirmaram acessar a Internet na escola.” (Ibid., p.29).
De acordo com o texto do Cetic.br-2016 (2017), os dados estatísticos sobre as
TDIC foram importantes, pois, constituíram e constituem um artifício para chegar à meta
de uma educação equitativa, inclusiva e que busca qualidade para a aprendizagem
de todos, com acesso e utilização “da cultura digital” nas instituições escolares e
formativas. Um artifício para atingir dezessete Objetivos do Desenvolvimento
Sustentável (ODS) da Agenda 2030 das Nações Unidas” (CGI, 2017, p.27).
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Dentre as informações, o documento Cetic.br-2016 (2017) fez referência ao
Programa Nacional de Informática na Educação (ProInfo)14.
Encontramos em Nascimento (2009) que o ProInfo existe desde 1997, para o
fomento pedagógico da utilização de tecnologias, nas instituições públicas de
Educação Básica e Média. Faz parte de suas funções, empreender ações nos Núcleos
de Tecnologia Educacional15 (NTE) que atuam como colaboradores e onde se
disponibilizaram pessoas especializadas em hardware e software além de educadores.
Todas estas pessoas com capacitação para propiciar às instituições escolares
públicas, ao longo de toda a implantação, as tecnologias educacionais em cada
espaço de informática com infra-estrutura, ou seja, em cada laboratório de informática.
Assim, cada LI das instituições escolares é considerado “patrimônio que pode beneficiar
toda a comunidade (...) O número de escolas a serem atendidas – bem como o número
de NTE em cada Estado – é estabelecido de maneira proporcional ao número de alunos
e escolas de cada rede de ensino público estadual.” (NASCIMENTO, 2009, p.31-32).
Foi possível inferir que os primórdios do ProInfo se calcavam no funcionamento
efetivo do LI nas escolas, com infraestrutura física, aparatos tecnológicos e de
recursos humanos especializados em informática.
Contudo, as apurações das investigações do CETIC, ao longo dos anos, foram
apresentando outras feições de mudanças influenciadas por diferentes entraves além
das políticas públicas internacionais e nacionais, conforme exibimos a seguir.
Frente as localidades urbanas investigadas pelo Cetic.br-2016 (2017), no
vigésimo (20º) ano do ProInfo, o resultado estatístico mostrou que, em 2016, as
escolas públicas em quase a totalidade possuíam ao menos “um tipo de computador
(de mesa, portátil ou tablet)” (CGI, 2017, p. 29).
Em 2017, de acordo com pesquisa junto aos diretores, 98% das escolas públicas
possuíam no mínimo “um computador de mesa, 82%, computador portátil, e 28%,
tablet. (...) isso não significa que eles estivessem disponíveis para o uso dos alunos.
(...) 21% das escolas públicas e privadas (...) não disponibilizavam seu uso” (CGI,

14

Segundo Nascimento (2009), o ProInfo foi implementado pela Secretaria de Educação a Distância
(Seed) e por intermédio do Departamento de Infra-Estrutura Tecnológica (Ditec). O programa é
coordenado na esfera federal e operacionalizado nas esferas estaduais e municipais.
15
Núcleos de Tecnologia Educacional (NTE): “Sua função é orientar o uso adequado desses
instrumentos para promover o desenvolvimento humano não apenas na escola, mas em toda a
comunidade, otimizando resultados. Localizado em todas as unidades da Federação, cada núcleo
atende escolas situadas em uma mesma região.” (NASCIMENTO, 2009, p. 31-32).
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2018, p. 132). A pesquisa CETIC mostrou que em 2016 18% não disponibilizavam
computadores para estudantes.
O quadro a seguir procura mostrar de forma mais simplificada as apurações
das pesquisas Cetic.br – 2016 e 2017, incluindo as comparações entre 2013 e 2017,
encontradas em seus textos, envolvendo as escolas públicas e privadas do Brasil, nos
últimos anos, sobre as TDCI nas escolas.
Quadro 2 - Apurações CETIC – 2016/2017 e comparações (1ª PARTE)16

FONTE: Elaboração própria a partir dos resultados da pesquisa Cetic.br-2016 e 2017. (CGI, 2017-2018)

O quadro dois exibiu que não houve referência à resultados comparativos de
2014, nos Cetic-2016 e 2017.

16

* Não existiam, no documento, dados anteriores a 2015, nestes itens.
** Dos 91% de escolas com conexão à internet com WiFi, apenas 30% liberavam para alunos.
*** O Cetic.br não especificou o percentual. Apenas informou que seria a maioria da rede privada.
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No texto do Cetic.br-2016 (2017), diretores e coordenadores, todos docentes,
representando 94% na rede pública, ressaltaram o diversificado acesso à recursos
pedagógicos materiais que as TDIC propiciaram, ressaltando que tais recursos se
apresentavam como de “melhor qualidade” (CGI, 2017, p. 29) sendo que uma
expressiva maioria de 85% acenou positivamente para a implementação de “novos
métodos de ensino” (op. cit., p. 29), assim como, 82% relatou cumprir com mais
facilidades os encargos administrativos.
No entanto, o texto não apresentou exemplos comparativos apontando sobre
qual recurso didático houve a melhoria de qualidade e nem quais critérios foram
utilizados para avaliar esta superação.
Sobre prioridades, na rede privada e pública, em 2016, foi apresentado que
Segundo diretores (36%) e coordenadores pedagógicos (35%) de
escolas particulares, o desenvolvimento de novas práticas de ensino
baseadas no uso de computador e Internet foi considerada a ação
prioritária para a integração das TIC na escola. Nas escolas públicas,
o desenvolvimento de novas práticas pedagógicas também é
relevante, mas aparecem com maior destaque as ações na área de
infraestrutura. Para 32% dos diretores e 22% dos coordenadores
pedagógicos, o aumento do número de computadores por aluno foi
considerada a ação prioritária. (CGI, 2017, p. 29)

Na investigação do Cetic.br-2017 (2018) foi encontrado como motivo do não
acesso à internet, apontando 48% dos diretores ou gestores de escolas rurais, como
sendo “a falta de infraestrutura de acesso à internet na região” e 28% dos diretores
apontaram “o alto custo de conexão” (Ibid., p. 30).
Entre os resultados apurados no Cetic.br-2017 (2018) foi divulgado que “No
geral, professores, coordenadores e diretores de escolas públicas possuem uma visão
positiva quanto ao uso das tecnologias no âmbito educacional. (...) favoreceu a
realização de avaliações mais individualizadas dos alunos pelos professores” (CGI,
2018, p.130-131).
Apesar disso, os coordenadores de escolas públicas apontaram o entrave da
formação docente. Indicadores apuraram que 57% destes coordenadores apontaram
falha na oferta de estudos de “capacitação para trabalhar com tecnologias nas
atividades de ensino e aprendizagem. (...) que apenas 30% das escolas públicas
haviam promovido algum tipo de formação para professores sobre o uso de
computador e Internet” (Ibid., p.131) nos meses do ano anterior à investigação de
2017. Endossando a visão dos coordenadores, 51% dos docentes também apontaram
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a inexistência “de curso específico” (op. cit., p.131) como um entrave para o
desenvolvimento de práticas pedagógicas com tecnologias.
Quadro 3 - Apurações CETIC – 2016/2017 e comparações (2ª PARTE)17

FONTE: Elaboração própria a partir dos resultados da pesquisa Cetic-2016 e 2017. (CGI, 2017-2018)

O Cetic ressaltou que além do uso do celular na sala de aula com discentes vir
aumentando desde 2015, tal atividade tem sido realizada com frequência de uma vez
por semana por aproximadamente 20% dos professores e cerca de “9% utilizaram o
celular para esse fim mais de uma vez ao dia.” (CGI, 2018, p. 139).
Dando uma visão geral, entre as escolas rurais e urbanas, em 2016, dentre as
escolas urbanas 95% tinham disponibilidade e se conectaram à internet em pelo
menos um computador, sendo que 33% das escolas públicas acessavam a internet
com no máximo 2 Mbps e outras 45% chegavam a não mais de 4 Mbps de velocidade
de internet. (Ibid., p. 29). Frente às localidades rurais, o texto Cetic.br-2017 (2018), no
17

* Não houve referência à resultados comparativos de 2014, nos Cetic-2016 e 2017, nestes itens.
** Público: dos 40% de docentes que atuavam em práticas pedagógicas na sala de aula com
computador, apenas 26% usavam internet.
*** Privado: dos 58% de docentes que atuavam em práticas pedagógicas na sala de aula com
computador, apenas 54% usavam internet.
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vigésimo primeiro (21º) ano depois do ProInfo, apresentou que as dificuldades são
maiores, pois, encontraram apenas 36% das escolas com pelo menos um computador
portátil ou de mesa ou um tablet com utilização de internet.
O texto ressaltou, também, que 16% destas escolas utilizavam internet com
menos de 1Mbps de velocidade e 61% utilizavam com no máximo de 3Mbps. Os
pesquisadores encontraram famílias e comunidade apoiadas pela tecnologia das
poucas escolas com acesso à internet localizadas nas regiões Norte e Nordeste.
Nestas regiões existiam os menores percentuais brasileiros de escolas com acesso à
internet: região Norte com 18% de escolas com acesso à internet e região Nordeste
com 30%18. Mais da metade destas escolas do Norte e Nordeste prestavam apoio à
comunidade.
A pesquisa Cetic-br., então, apontou para uma intensa precariedade nas
regiões Norte e Nordeste do Brasil, além do compartilhamento “solidário”. Atentando,
sobre o envolvimento, seriedade e desafios dos sujeitos do meio escolar ao dividir os
recursos de acesso à internet, foi encontrado nos levantamentos e ponderações de
Souza (2018) em escolas municipais de uma cidade do Amazonas, região Norte brasileira
que:
Em um universo de 127 escolas municipais direcionamos os nossos
esforços para aquelas localizadas na zona urbana da cidade que
tivessem, no mínimo, um professor de informática lotado e, entre os
seus ambientes educacionais, um laboratório de informática. No
decorrer dessa pesquisa, descobrimos que 13 das dezoito escolas
municipais da zona urbana foram contempladas com a implantação de
uma sala de informática pelo ProInfo Integrado (BRASIL, 2007). E
dessas escolas, somente quatro estavam com os laboratórios ativos,
pois as demais não apresentavam condições mínimas para o trabalho
docente, inviabilizando a utilização, com fins pedagógicos, do
laboratório de informática pelo professor de informática e os demais
sujeitos educacionais. (SOUZA, 2018, p.137).

Sobre as atribuições do professor do LI, um profissional de educação que surgiu há
poucas décadas e desigualmente nas diversas regiões brasileiras frente à uma
comparação aos demais docentes de outras áreas de atuação pedagógica, a pesquisa de
Souza (2018) mostrou que estes encaram desafios pelo quantitativo e
especificidades de usos de aparatos tecnológicos para suas práticas escolares:

18

Percentuais de escolas, por regiões, que disponibilizam para a comunidade o acesso à internet, segundo
CETIC-2017: 32% das escolas no Sudeste; 42% na região Sul; 43% no Centro-Oeste; 51% no Nordeste; 54%
no Norte do Brasil.
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mencionam: a indisponibilidade de sinal de Internet, a precariedade da
infraestrutura básica, lógica e tecnológica dos laboratórios, a escassez
de formações continuadas para os professores de informática, a falta
de suporte técnico para a manutenção destes espaços e a ausência
de orientações nos projetos políticos pedagógicos das escolas para o
trabalho docente desse professor e para o uso pedagógico das TDIC
nos processos educativos. (SOUZA, 2018, p.137).

Segundo a investigação de Souza (2018) encontramos também que “Seriam
poucos os estudos relacionados à atuação desse profissional a contribuir com uma melhor
compreensão de práticas docentes em realidades fora dos grandes centros do país.”
(SOUZA, 2018, p.137).
Foi inferido como uma confirmação de senso comum, por meio dos
levantamentos do Cetic-br-2017 (2018) e de Souza (2018), sobre as TDCI, que a
situação das regiões afastadas dos desenvolvidos centros econômicos urbanos do
Brasil, continuaram neste século XXI carecendo da atenção das políticas públicas,
pelo menos frente ao acesso à comunicação, à informação, à tecnologias digitais, à
rede de internet, entre outros, dentro e fora das instituições escolares.
A divulgação dos resultados da pesquisa sobre tecnologias digitais na
educação de 2016 ocorreu em novembro de 2017. Os resultados da pesquisa feita
em 2017 foram divulgados em novembro de 2018. Assim, o prazo de um ano, após
conhecemos os resultados de 2016, pareceu ter sido curto para uma mudança do
panorama sobre a velocidade de conexão à internet, pois, o Cetic.br-2017 (2018)
apresentou que dentre as escolas públicas urbanas, encontraram 40% delas
conectadas com menos de 3 Mbps de velocidade.
Frente a pouca velocidade, Cetic -2017 apresentou que “Sob tais condições,
muitas vezes torna-se difícil às instituições promover o compartilhamento do acesso
também entre alunos e professores.” (CGI, 2018, p. 29).
O Cetic.br-2017 (2018) exibiu, também, que nas escolas públicas, o acesso à
internet estava disponível em 95% destas, contudo, presentes nas salas de diretores
ou de coordenadores, enquanto somente “50% disponibilizavam acesso na sala de
aula”. (op. cit., p. 29). O documento atribui esta ocorrência ao fato de a internet possuir
pouca velocidade, baixa qualidade, dificultando “às instituições promover o
compartilhamento do acesso também entre alunos e professores.” (op. cit., p. 29).
A pesquisa de Cetic.br-2017 (2018) investigou as condições equitativas e
qualitativas de acesso as TDCI e apurou que em localidades urbanas 85% dos alunos
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acessaram a internet “nos três meses anteriores à realização da pesquisa” (Ibid., p29),
sendo que consideraram como concepção de acesso a “capacidade de os indivíduos
se articularem em rede e de se valerem dela na produção, no compartilhamento e na
disseminação de dados, informações e conhecimentos.” (CGI, 2018, p. 28), ou seja,
ultrapassando a concepção de apenas ter de existir redes e dispositivos disponíveis e
unindo às utilizações.
Entre os resultados ressaltaram que encontraram outra diferenciação entre
estudantes de escolas urbanas, públicas e privadas, sobre a superação de acesso à
internet, apurando que “22% daqueles que frequentam escolas públicas realizaram
esse acesso exclusivamente pelo telefone celular, percentual que foi de apenas 2%
entre os alunos de escolas particulares.” (Ibid., p. 29).
A realidade de grande extensão do território brasileiro com diferenciações
demográficas, obteve a atenção do CETIC em distinguir as realidades regionais. No
caso, atentaram para o quantitativo de estudantes. Assim, sobre o acesso à internet
com uso de celular:
O mesmo indicador evidencia também diferenças entre as regiões
administrativas: levando em conta o total de alunos de escolas públicas
e particulares, o acesso à internet exclusivo pelo telefone celular foi mais
frequente entre estudantes das regiões Norte (32%) e Nordeste (29%) do
que entre aqueles das regiões Sul (10%), Sudeste (14%) e Centro-Oeste
(15%). (CGI, 2018, p.29).

Focando nos indicadores da pesquisa sobre o acesso tecnológico
essencialmente para as demandas de ensino-aprendizagem, o Cetic.br-2017 (2018)
atribuiu a esta prática o incremento da interação docente-discente, que extrapola,
sobretudo na rede privada, os limites da escola, para o desenvolvimento de projetos,
propiciar comunicação e orientação quanto a informações da internet.
Assim, a pesquisa mostrou que 48% das práticas docentes visavam dispor de
“conteúdos na internet (...), tirar dúvidas (42%) e receber trabalhos ou lições pela rede
(29%).” (CGI, 2018, p.29).
Os gráficos a seguir, do Cetic.br-2017 (2018), exibiram percentuais de afazeres
escolares docentes e discentes utilizando a internet, mostrando que os percentuais
das escolas privadas são maiores, comparativamente com as escolas públicas.
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Gráfico 2 - Apuração CETIC – 2017: Práticas docentes usando internet

FONTE: Cetic.br-2017 Gráfico

6 (CGI, 2018, p.138)

Apuraram, também, que entre os docentes que trabalhavam em escolas públicas
e que utilizavam a internet, 96% buscaram diversificar recursos didáticos acessando
a rede para o preparo de práticas pedagógicas, havendo maior incidência de acesso
para “questões de prova (87%), imagens, figuras, ilustrações e fotos (83%), textos
(81%) e notícias (75%).” (CGI, 2018, p.130).
Gráfico 3 - Apuração CETIC – 2017: Práticas discentes usando internet

FONTE: Cetic.br-2017

Gráfico 8 (CGI, 2018, p.141)
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Acrescentaram que 74% dos docentes acessaram a internet para interação e
colaboração sobre questões pedagógicas entre pares e que 63% ampliou para trocas
colaborativas entre diferentes instituições. (Ibid., p.130). Além de comunicação entre
docentes foi ampliada a comunicação destes com seus estudantes.
Gráfico 4 - Apuração CETIC – 2017: Práticas docentes usando celulares com alunos

FONTE: Cetic.br-2017

Gráfico 7 (CGI, 2018, p.139)

Os dois gráficos indicam uma ampliação por parte dos estudantes no acesso à
internet com uso de celulares, a pesquisa Cetic.br-2017 (2018) apresentou que em
relação a postura docentes, frente as TDIC, também houve um especial
crescimento de acesso à internet com este aparato móvel, pois, “97% dos
docentes que lecionavam em escolas localizadas em áreas urbanas afirmaram utilizar o
dispositivo para acessar a rede – em 2013, o percentual era de 38%.” (CGI, 2018, p. 28).
O gráfico a seguir mostra que a partir de 2013 o uso de internet por celular em
todas as faixas etárias docentes aumentou. O percentual em 2013 era maior entre os
docentes até 30 anos (50%) e o menor entre os docentes a partir de 46 anos. Em
2017 a apuração do Cetic.br-2017 (2018) mostrou que além do crescimento, os
percentuais entre as faixas de idade se aproximaram, sugerindo uma crescente
postura docente em acessar a internet pelo celular em seu dia a dia.
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Gráfico 5 - Apuração CETIC – 2017: Evolução do uso docente da internet

FONTE: Cetic.br-2017 Gráfico 5 (CGI, 2018, p.136)

No de resultados obtidos pelo Cetic.br-2016 (2017) encontramos ressaltado
que, nas instituições escolares, o acesso aos aparatos de TDIC e internet são desafios
a serem superados, apesar de “que estão disponíveis para uso pedagógico” (CGI,
2017, p. 29).
Um ano depois, Cetic.br-2017 (2018), sobre a utilização das tecnologias
digitais, houve a apresentação, mais uma vez, que “os resultados apontam que ainda
há desafios a serem superados. Apenas 39% dos alunos de escolas públicas de áreas
urbanas e 50% daqueles que estudam em escolas particulares afirmaram acessar a
Internet na escola.” (CGI, 2018, p. 29).
O texto documental do Cetic.br-2016 (2018) apresentou artigos com a temática
em educação produzidos por “especialistas acadêmicos, representantes do governo
e de organizações internacionais que discutem aspectos centrais para compreender
as políticas de adoção das TIC no setor” (CGI, 2017, p. 30).
Nesta investigação se elencou alguns trechos do primeiro artigo que discutiu
“sobre as TIC na proposta da Base Nacional Comum (BNCC) do Brasil” (CGI, 2017,
p. 30).
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O artigo de PAIVA (2017), então, apresentou a crítica, endossando as reflexões
de Freire que se opõe a postura “bancária”, afirmando há um predomínio de atuação
nas escolas brasileiras. A autora se amparou, também, em Valente (1993) apontando
para a preocupação do fato da escola precisar utilizar o computador para criar
motivação nos estudantes, ao invés de tal motivação partir do que seria oferecido em
termos de ensino-aprendizagem em sintonia com mundo em desenvolvimento
tecnológico.
O documento da BNCC divulgado em dezembro de 2017, no que se refere ao
tema tecnologias educacionais, mostrou que pretende que o estudante desenvolva
atitude crítica em relação ao conteúdo e à multiplicidade de ofertas
midiáticas e digitais. (...) que eduque para usos mais democráticos das
tecnologias e para uma participação mais consciente na cultura digital.
Ao aproveitar o potencial de comunicação do universo digital, a escola
pode instituir novos modos de promover a aprendizagem, a interação
e o compartilhamento de significados entre professores e estudantes.
(BRASIL, 2017b, p. 59).

Então, Paiva (2017) fez a ponderação de que existiria uma expectativa de
que mudanças trazidas pela Base Nacional Comum (BNCC)
despertem o interesse dos jovens na escola, estimulando formas a
inovação em sala de aula, com adoção de novas abordagens
pedagógicas, como a aprendizagem por projetos, que integra
diferentes disciplinas e um maior uso das TIC no processo de ensino
e aprendizagem (PAIVA, 2017, p. 60)

Apesar da citada expectativa, Paiva (2017) acrescenta ponderações em
relação à abordagem das tecnologias existente na BNCC.
Paiva (2017) apresentou a crítica, noticiada em jornal brasileiro, por
pesquisador sobre o uso de tecnologias na educação, Blikstein, apontando a ausência
na articulação da BNCC (2017) com o ProInfo para a formação docente, falha por não
abordagem do como melhorar a infraestrutura das escolas e que esta base curricular
não seguiu as tendências internacionais de tecnologias na educação, como por
exemplo a Austrália, sobre a robótica, a programação e criação de tecnologias. (Ibid.,
63). A autora reforçou que, frente aos resultados do CGI.br (2016) tendo que muitos
docentes preparavam aulas com mídias atuais, “(...) não existem avaliações para
mensurar se o uso é efetivo e contribui para a aprendizagem dos alunos.” (PAIVA,
2017, p. 64).
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Paiva (2017) também se amparou nos pesquisadores Rosado, Martins Ferreira
e Carvalho (2017) para ressaltar que veio, até aquele momento, sendo pesquisado e
publicado estudos em um quantitativo expressivo que “parece enfatizar o contraste
antes-depois da introdução da tecnologia ou se restringe à descrição do uso dessas
tecnologias pela escola, faltam estudos que analisem ou avaliem a sua utilização em
contextos educacionais” (PAIVA, 2017, p. 60). Esta autora acrescentou que, de acordo
com os resultados do CGI.br (2016), houve pesquisas que apontaram para a falta de
formação dos professores para atuar com TDIC. A autora se apoiou em Paula, Valente
e Burn (2014) para acrescentar, também, que existiam escolas que ao invés de se
aterem em um real trabalho curricular de Informática Educacional com competências,
estavam se atendo apenas ao fim funcional de como utilizar o Office, em como estar
seguro na internet, por exemplo. Como competências Paiva se refere a orientação
contida da BNCC (2017) que seria o uso crítico, ético, reflexivo e também significativo
para a sua comunicação, produzindo conhecimentos, resolvendo problemas,
alcançando e disseminando dados informativos.
Este estudo seguiu buscando as discussões sobre quais e como seriam as
orientações, recomendações e outros estudos sobre a inserção das tecnologias na
educação.

1.3 PRÁTICAS PEDAGÓGICAS E TECNOLOGIAS
Em uma perspectiva histórica, as discussões sobre informática e educação são
anteriores à promulgação das DCNEF e da Lei de Diretrizes e Bases/1996.
De acordo com Nascimento (2009) a Informática Educativa (IE) brasileira foi
iniciada em 1971 por meio de reflexões sobre “o uso de computadores no ensino de
física (USP de São Carlos), em seminário promovido em colaboração com a
Universidade de Dartmouth /EUA.” (NASCIMENTO, 2009, p. 10). Na educação a
utilização de computadores foi pesquisada na Universidade Federal do Rio de Janeiro
(UFRJ), que foi a primeira a fazer uso acadêmico do computador, também na
Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), e Universidade Federal do Rio
Grande do Sul (UFRGS).
Com a continuidade de reflexões e iniciativas propiciando o uso de
computadores, dois projetos voltados às tecnologias fizeram parte dos primórdios da
Informática Educativa (IE) no Brasil. Um foi o Projeto Educom de 1983, que se voltava
à pesquisa, capacitação e levantamento de subsídios para uma possível política do
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setor tecnológico. Este projeto foi apresentado pela Secretaria Executiva da Comissão
Especial nº11/1983 “que consubstanciou uma proposta interdisciplinar voltada à
implantação experimental de

centros-piloto

com infra-estruturas relevantes”

(NASCIMENTO, 2009, p.16) para o qual o projeto se propunha. O outro foi o Projeto
Formas que surgiu, entre 1987 e 1989, e voltava-se “à formação de profissionais para
atuarem nos diversos centros de informática educativa dos sistemas estaduais e
municipais de educação.” (NASCIMENTO, 2009, p. 20).
Almeida e Valente (2011) fizeram referência aos dois citados projetos e
apontaram que, apesar de terem decorridos anos desde que foram elaborados,
visando a integração de tecnologias nos currículos, a realidade não mostrava a
ocorrência da idealizada integração. Hoje em dia, com mais de trinta anos de iniciados.
Em 1981, pesquisadores especializados em estudos de informática de origens
nacionais e estrangeiras discutiram19 a relevância de pesquisas sobre o uso de
computadores nas escolas e elencaram, entre outras recomendações, que o professor
não seria substituído pelo computador e que questões pedagógicas prevalecessem
frente às tecnológicas.
Segundo Almeida e Valente (2011), na década de 80, em que se desenvolvia
a citada formação profissional, as práticas docentes em sala de aula não incluíam os
computadores devido aos poucos recursos que possuíam. Contudo, após mais de
vinte anos do Projeto Formas, os computadores e outras tecnologias digitais
avançaram em número e vários recursos, mas as utilizações nas práticas docentes
não corresponderam ao que se esperava e constava nos artigos da Resolução nº
7/201020, da DCNEB (BRASIL, 2013).

Evento: “I Seminário Nacional de Informática na Educação, na Universidade de Brasília (UnB), no
período de 25 a 27 de agosto de 1981. Entre as recomendações, destacavam-se aquelas relacionadas
à importância de que as atividades de informática na educação fossem balizadas por valores culturais,
sociopolíticos e pedagógicos da realidade brasileira, bem como a necessidade do prevalecimento da
questão pedagógica sobre as questões tecnológicas no planejamento de ações. O computador foi
reconhecido como um meio de ampliação das funções do professor e jamais como ferramenta para
substituí-lo. (MEC, 2009, p.13)
20
DCN-Educação Básica/2010: - Preconizações sobre Tecnologias na Educação:
• Realidade da presença das tecnologias nos espaços escolares;
• Desafio: Incluir estudantes na tecnologia digital;
• Abrir debates sobre o consumismo, frente as ofertas veiculadas nas informações e comunicações
midiáticas;
• Um recurso para o processo ensino aprendizagem;
• Favorecedor do diálogo entre docente e discentes;
• Resolução nº7, de 14/10/2010, no artigo 28, incisos I e II: - Preconizam sobre o abastecimento de
recursos tecnológicos nas escolas; - Preparação dos professores para o trabalho com educação em
alternativa ao modelo conteudista;
19
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Os autores ponderaram motivos como a falta, nas escolas, de acesso aos
recursos tecnológicos, falha na formação de professores e gestores para implementar
mudanças de práticas de ensino-aprendizagem quanto à utilização de tecnologias
digitais e novas concepções educacionais, não acesso à internet, inadequação ao
número de artefatos digitais frente à quantidade de estudantes e “a estrutura e o
funcionamento dos sistemas de ensino que dificultavam novas formas de organização
do tempo e espaço das aulas” (ALMEIDA; VALENTE, 2011, p.40). Os autores
afirmaram que estes entraves colaboraram negativamente para a presença da
integração entre os currículos e as tecnologias.
Diante das inovações tecnológicas, várias pesquisas foram realizadas, iniciando
por volta dos anos 80, tentando acompanhar o ritmo das evoluções tecnológicas e a
sua influência nos diferentes setores da sociedade.
Ao pesquisar em artigos recentes com a temática práticas pedagógicas e
tecnologias, foi encontrado o artigo de Blikstein (2016) que relatava sobre resultados
de um experimento com uso de robótica e programação em mais de uma instituição
escolar. Descreveu, de modo detalhado, o processo e resultado do experimento que
considerou produtivo e bem-sucedido, gerando motivação estudantil em obter
conhecimentos, mas esclarecendo que dentre algumas, em apenas uma instituição
escolar isto ocorreu. Com a comparação entre os resultados das atuações, o autor
expôs entraves da não produtividade, nas outras escolas, por ausência ou falhas nos
aparatos, internet e disponibilidade docente para atuar com tecnologias digitais.
Então, nesta escola em que o experimento foi bem-sucedido, Blikstein (2016)
desenvolveu sua prática respaldado nas contribuições da perspectiva freiriana do
conhecer as realidades dos estudantes com os quais trabalhou e de “não impor aos

• Res. nº7 /2010, no art. 12: - O conjunto: disciplinas científicas, contemporaneidade e saberes dos estudantes, além das tecnologias - nortearam a composição da base curricular comum e diversificada;
• Res. nº7 /2010, no art. 16: - Incluem as ciências e tecnologia como parte de “componentes curriculares
e as áreas de conhecimento” (MEC/CNE/CEB, 2010, apud BRASIL, 2013, p.134)
• Res. nº7 /2010, no art. 37: - Incluem a tecnologia como uma atividade para extensão horária para
perfazer 7 horas diárias, além das aulas de reforço, acompanhamento ou aprofundamento.
(BRASIL, 2013, p.125).
• Res. nº7 /2010 – Princípios: no art. 7, inciso II, em acordo com princípios descritos no art. anterior,
6º, e art. 22 e 32 da proposta curricular do E.F. da LDB/96 buscarão desenvolver o estudante:
Inciso II – “a compreensão do ambiente natural e social, do sistema político, das artes, da tecnologia e
dos valores em que se fundamenta a sociedade;” (p. 131).
A Tecnologia como indispensável para o exercício da cidadania, progressão no trabalho,
compreender o ambiente social e natural, política, artes e valores.
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alunos um currículo tecnológico, mas permitir que escolhessem seus próprios projetos
e ferramentas” (BLIKSTEIN, 2016, p. 846).
Assim, chamou a atenção quanto a se evitar o excesso de planejamento prévio
de práticas pedagógicas a serem desenvolvidas, não delegando a escolha aos
próprios alunos, além da atenção em não induzir à competição entre discentes. Assim,
considerou que tais planejamentos “empacotam a cultura porque é difícil penetrar as
manifestações das práticas culturais (...) temas pré-fabricados não permitem gerar a
experiência de aprendizagem autêntica que Freire defende” (BLIKSTEIN, 2016, p.
852), do modo de pensar dos educadores para abordar nas práticas pedagógicas a
atividades integradas às tecnologias.
Em um outro artigo, Carvalho e Zanoni (2014) destacaram a influência que a
prática

pedagógica

instrumentalizada

com

TDIC

provocou

mudança

de

comportamento estudantil. Neste artigo estes autores sugeriram os aportes de Papert
(1994), Freire (1996) e Kenski (2012) para embasar uma dinâmica pedagógica
utilizando tecnologias, numa escola de Ensino Fundamental. Os autores discutiram a
contribuição da tecnologia para pesquisa de tema de Ciências, ligado ao fato,
realidade, ocorrendo na localidade de convivência do estudante. Ressaltam o
desenvolvimento da autonomia, interesse, mudança de comportamento e aquisição
de conhecimento por parte dos estudantes. Este artigo não falava sobre oposições ou
crenças docentes, apenas mostrava resultado positivo, com exemplos de atividade
escolar não “bancária” e endossando a ideia do conhecer as necessidade e situaçõesproblema reais oriundas da comunidade estudantil e, então, planejar as práticas
pedagógicas.
Outro artigo recente, de Cunha e Bizelli (2016), discutiu os “limites e
possibilidades do uso das TDIC em sala de aula”, tanto oportunizando construções
“individuais e colaborativas” por parte dos estudantes, quanto propiciando reflexões e
discussões entre professores reorientando suas práticas pedagógicas nas instituições
de ensino. Os autores apresentaram resultados de uma pesquisa sobre o uso de TDIC
numa escola pública, mostrando o que os professores pensaram, suas crenças, o que
sabiam, como se sentiam. Abordou discussão sobre o preparo do professor, “choque
cultural geracional” e mudanças de práticas pedagógicas e condições de trabalho que
dificultavam o preparo das aulas com TDIC. Este artigo exibiu entrevista com um
diretor escolar que relatou a presença de insegurança e temor docente gerando
afastamento do uso de tecnologias nas aulas. O entrevistado considerava que os
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docentes identificavam que os estudantes os superavam no uso de tecnologias e os
professores poderiam, então, perder o domínio da posição de “detentor do
conhecimento”, demonstrando um privilegiar da postura “bancária”.
Estes artigos, desta década, apresentaram que as TDIC iriam além de uso de
equipamentos, pois, influenciariam as mudanças de comportamentos, gerariam outros
padrões culturais de indivíduos e sociedade. Então, estes artigos apontaram a
importância de debates nas instituições de ensino, pois, a exemplo de outros países,
apenas investimentos materiais e financeiros em TDIC não bastaram.
Os artigos apontaram para um possível caminho para a conquista docente com
o uso de tecnologias que se basearam em reflexão de suas práticas pedagógicas
unidas às teorias para alicerçar uma segurança em ousar experimentações e mudanças.
Em um artigo mais antigo, de Krasilchik (2000), encontramos que ela apontava
como entrave a não prática da utilização oral de perguntas ou questionamentos e não
dar atenção as divergências de saberes nas aulas. Ou seja, a inexistência de trocas
de ideias de ambos os lados, professor-aluno, socialmente integrados. A autora fez
um paralelo entre as práticas pedagógicas que ocorriam no Laboratório de Informática
e no Laboratório de Ciências (LC) quanto a improdutividade de aulas sem a utilização
de questionamentos entre o educador e o estudante. Iniciou referindo-se às aulas no
LC, registrando que “o laboratório e as aulas práticas podem até ser divertidas, mas
não levam à formulação ou reformulação de conceitos.” (KRASILCHIK, 2000, p. 88).
Quanto ao LI associou que com a oportunidade de questionamentos professor-aluno,
frente às tecnologias, o estudante abandonaria a condição de passividade a partir de
uma nova postura docente de “ser o que auxilia o aprendiz a procurar e coordenar o
que aprende dentro de um esquema conceitual mais amplo.” (Ibid., p.88).
Segundo Coll, Mauri e Onrubia (2010), de acordo com trabalhos, pesquisas,
realizados no ensino fundamental e também no ensino médio, as TDIC estariam cada
vez mais sendo introduzidas na educação formal e haveria, então, necessidade de
investigação de como os professores e estudantes as estariam utilizando, propiciando
um interesse sobre os “fenômenos e processos que demarcam, presidem ou orientam
as políticas de aperfeiçoamento da qualidade da educação – e não apenas naquilo
que concerne às TDIC – na maioria dos países” (COLL; MAURI; ONRUBIA, 2010,
p.66 - 67). Estes autores discorreram sobre a incorporação desigual de computadores,
internet e das TIC, em diferentes países, por dificuldades de acesso, não haveria
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utilização pelos professores para incremento de informações e acrescentaram a falta
de formação dos professores para empregá-las.
Almeida e Valente (2011) ressaltaram que, mesmo nas escolas privadas
brasileiras supridas de artefatos digitais e internet, não havia um correspondente
atendimento às expectativas de práticas de ensino-aprendizagem, assim como ocorria
em escolas de países desenvolvidos. Ressaltaram que incrementar a presença das
Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação (TDIC) na escola não garantiria a
prática diversificada e inovadora de uso de tecnologias no ensino–aprendizagem,
mesmo que fosse incrementado um investimento de oferecer um laptop por aluno. (Ibid.)
Para Almeida e Valente (2011) as tecnologias digitais seriam “ferramentas cognitivas”
diretamente ligadas às posturas docentes abertas em veicular os conhecimentos
escolares às realidades e interesses estudantis, aprimorando seus raciocínios, saberes
e propiciando que tracem com consciência, solidariedade e criticidade seus objetivos.
Nesse sentido, questionamos de qual modo em uma escola pública
considerada suprida com docentes especializados em tecnologias digitais e
abastecida com respectivos aparatos, os docentes vêm desenvolvendo práticas
pedagógicas com tecnologias digitais nos Anos Iniciais.
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CAPÍTULO 2

CURRICULO ESCOLAR
Refletir sobre práticas pedagógicas envolveria identificar o que vinha sendo
discutido na esfera acadêmica e as coerções das políticas públicas que incidiam sobre
a educação. Ao pensar em como os docentes integrariam suas práticas ao LI,
implicaria em conhecer os meios que propiciariam esta integração quanto aos
aspectos legais, de constituição curricular e, assim, conhecer os decorrentes
planejamentos em equipe, constituição desta equipe, frequência destas discussões,
as condições de materiais e de sujeitos e as tendências do que se almejaria para o
desenvolvimento pedagógico. Conceber o currículo escolar como um direcionador
significaria compreender um caminho facilitador ou uma rota com entraves a serem
repensados frente ao uso de tecnologias digitais.
Este

capítulo

envolveu

discussões sobre

diferenciadas constituições

curriculares no Brasil, contextualizadas no histórico socioeconômico, político e de
influências internacionais. Discussões que envolvem concepções sobre a(s)
função(ões) da escola. Envolveu a formação dos sujeitos frente à autorrealização, à
autonomia, à cooperação, à vida cidadã, à dicotomia de discussões quanto ao preparo
para uma terminalidade visando um trabalho imediato ou uma continuidade aos
estudos universitários.
Foram abordados recortes da discussão brasileira voltada à Base Nacional
Curricular Comum (BNCC), de 2017, influências internacionais em sua origem, sua
correlação com as TDIC, e o que seria o trabalho educacional por competências e
suas associações por haver margens para diferentes interpretações. A menção a
“recortes” ocorreu por não se ter a pretensão de apreender os vários aspectos das
discussões do tema.
Discussões já ultrapassadas sobre a BNCC resultaram em duas outras
variações de seu texto legislativo até chegar na atual terceira versão, com
obrigatoriedade de presença nos currículos das instituições escolares. As discussões
com especialistas possibilitaram tais alterações. Esta base curricular direcionou o
sistema educacional brasileiro e, desde a primeira divulgação do texto, em 2015, veio
gerando exposição de diferentes reflexões. Esta relevância sobre as discussões veio
a tornar mister a constância de reflexões sobre o texto curricular que influenciaria o
futuro das práticas pedagógicas escolares, ou seja, o nosso futuro.
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Conhecer o contexto, as transformações e permanências curriculares ocorridas
ao longo dos anos nos proporcionam subsídios para compreender como as questões
curriculares se apresentam e são vivenciadas na instituição pesquisada.

2. 1 CURRÍCULO E POLÍTICAS PÚBLICAS
Como mencionado, este trabalho não pretendeu realizar uma completa
análises da BNCC, mas a partir de alguns aspectos de seu conteúdo, se ponderou
sobre aproximações ou distanciamento que viriam a incidir sobre a integração do
Laboratório de Informática nas práticas pedagógicas de uma instituição escolar cujo
currículo, atualizado a cada contexto histórico, até dezembro de 2017, foi referência
para várias escolas privadas. A composição curricular da instituição campo deste
estudo se encontrava representada na construção e publicação de seu PPPI e, assim,
documentadas as orientações que foram largamente discutidas, por três (03) anos,
com representantes setoriais, seu corpo docente, de todos os níveis de segmentos
escolares, comunidade escolar, audiências públicas e, oriundos destes debates se
encontrariam os registros sobre os interesses e preocupações com as práticas
pedagógicas com a utilização de TDIC.
No passado os currículos da instituição resultaram em formações bemsucedidas entre integrantes da elite brasileira, com estudantes que se tornaram
renomadas personalidades brasileiras. Na atualidade, as avaliações externas dos
estudantes desta escola pública, apontaram que a formação estudantil permaneceu
bem-sucedida, mas com um alunado que ingressou democraticamente na Educação
Infantil e Anos Iniciais por sorteio anunciado publicamente, ou seja, não mais elitizada,
assim, atendendo aos discentes21 de todas as classes sociais.
Desde o final do séc. XX, década de oitenta (80), a instituição abarcou todos os
interessados que a instituição comportava. Desde o início deste século XXI, trabalha
com um currículo voltado às competências, refletido em seu PPPI de 2002.
Nas últimas décadas os Anos Iniciais buscaram e ainda buscam a elaborar em
seus planejamentos coletivos, entre docentes com diferentes funções escolares,
práticas pedagógicas a partir de projetos interdisciplinares e/ou transversais, sob
influências das referências contidas nos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs).

21

Perfil discente da instituição em “Anexo A” p. 202.
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2. 1.1 PARÂMETROS CURRICULARES NACIONAIS E BNCC
Com os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs), referências dos anos
noventa, foram instituídos princípios voltados à cidadania e à orientação escolar
educacional, os PCNs, que se constituíram legitimados em nossa Constituição
Federal /1988 e na LDB nº 9394 /1996, foram apresentados “como uma referência
curricular, e não como currículo obrigatório.” (PADILHA, 2017, p. 122).
Padilha (2017) apresentou crítica ao fato de, apenas, em torno de “700
especialistas” (Ibid., 123) discutiram a proposta nacional dos PCNs, para decidirem,
dentre uma gama de possibilidades, os temas relacionados à Ética e à convivência
social, mas que não atenderam as suas concepções de transversalidade e currículo.
Este autor considerou uma evolução a proposição curricular com os temas
transversais abordando questões sociais já que anteriormente pairava a não
promoção à série escolar subsequente e evasões escolares, caracterizando uma
situação social excludente. Apesar desta consideração sobre a evolução curricular
com a aquisição dos temas, este autor acrescentou a ponderação de que os temas
transversais não deram conta da complexidade da realidade e da convivência social
e política que vieram se apresentando frente aos aspectos educacionais. Apontou
também criticamente que
o avanço seria maior na medida em que aumentasse a participação
do aluno na escolha e na definição do currículo escolar. Ainda mais se
considerarmos que currículo escolar não está limitado à grade
curricular- entendida como um conjunto de conteúdos disciplinares a
serem cumpridos em determinadas séries, anos, e com cargas
horárias previamente estipuladas e fechadas, que precisam ser
cumpridas custe o que custar. (PADILHA, 2017, p. 123).

Padilha (2017) apresentou discussões de educadores como Arroyo, Gentili,
Silva, Macedo e Sancho sobre o intenso detalhamento disciplinar, como nos primórdios
da tradicional concepção curricular, constituindo os PCNs e esboçando um desígnio
de preparação de um currículo a nível nacional, “com base num projeto político que
acaba incentivando o abandono dos avanços curriculares já alcançados nas diferentes
regiões do País.” (Ibid., p. 124). Acrescentou que tais autores ponderaram, também,
que nos PCNs vinham constando uma resumida indicação de utilização “da
metodologia de projetos” para as práticas com temas transversais, porém, não
explicitando o como seria operacionalizado frente “a transdisciplinaridade implícita dos
temas transversais e a dificuldade de incluí-los no cotidiano da escola, deixando uma
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espécie de nó górdio para professores e professoras.” (PADILHA, 2017, p. 124).
Padilha (2017), apontou que os detalhamentos disciplinares deixaram
explícitos a tradição conteudista e, se amparando em Macedo (1999), ponderou que
nos PCNs alguns conhecimentos, como o de matemática, são privilegiados em
relação a outros que eram minimizados como, por exemplo, filosofia e outros voltados
a constituição socio-contextual, endossando a crítica sobre a não denotação clara dos
critérios de escolhas destes privilégios disciplinares, associando-os a critérios de
cunho político, havendo fraca participação docente, estudantil e da comunidade.
Também apontou que
A centralidade do processo pedagógico (...) se mantém fora da escola
ou então, no máximo, dentro dela mas restrita a um pequeno grupo de
especialistas em currículo ou professores que estabelecerão
previamente, via projetos, quais temas deverão ser estudados e, por
conseguinte, privilegiados. Mantém-se, portanto, uma relação
pedagógica clássica, com base numa concepção tradicional de educação
e currículo, que no máximo “concede” aos discentes a possibilidade
de opinar sobre os temas escolhidos. (PADILHA, 2017, p. 126).

Quanto às variações de desenvolvimento curricular frente à transversalidade,
Lopes e Macedo (2011) ressaltaram três modos, que não se excluem, de desenvolver
um currículo metodologicamente por temas transversais, pretendendo “formar para a
paz, para a defesa da igualdade de direitos, respeito às diferenças, autoconsciência,
preservação do meio ambiente.” (Ibid., p.128). Com isto, se foi evitando um
afastamento entre as disciplinas que, em geral, possuem abordagem acadêmica e a
vivência dos estudantes de convivência com as realidades sociais de seus tempos.
Um modo seria lidar, sem distinções, com os conteúdos disciplinares dos eixos
longitudinal e transversal. Outro seria propiciar condições no eixo longitudinal para
oportunizar projetos, em alguns pontos do currículo, para o trabalho com eixo
transversal. Outra maneira seria abordar o eixo transversal com afazeres entre
algumas disciplinas ou envolvendo uma disciplina.
Nas DCNEF (2013) esclareceram que apesar de uma diferenciação entre a
transversalidade e a interdisciplinaridade, estas se complementam por propiciarem a
conscientização dos deveres e direitos dos sujeitos, pois, elas envolveriam uma
concepção de contextualização do conhecimento frente aos desafios constantes e
variados que surgiriam nas realidades diárias dos estudantes. Apresentam que a
transversalidade estaria voltada para as práticas pedagógicas de integração de
conhecimentos, em uma esfera didático-pedagógica, instituindo “uma analogia entre
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aprender conhecimentos teoricamente sistematizados (aprender sobre a realidade) e as
questões da vida real (aprender na realidade e da realidade).” (DCN, 2013, p.29) e a
interdisciplinaridade

se

remeteria,

epistemologicamente,

aos

“objetivos

de

conhecimento”, promovendo uma formação participativa estudantil em um processo
de integração dos conhecimentos de diferentes áreas, priorizados por meio de temas
escolhidos pelos discentes, implicando em cooperação, planejamento com trocas
teóricas e metodológicas, propiciando o diálogo entre os conhecimentos (Ibid., p.28-29).
Diferentemente dos PCNs, nos últimos anos, orientações curriculares para
as práticas pedagógicas foram mudadas, tornando -se obrigatórias, por meio
do documento normativo denominado Base Nacional Comum Curricular
(BNCC), atendendo a meta número dois e a meta sete 22 do Plano Nacional de
Educação- PNE (2014).
A BNCC (BRASIL, 2017), além das metas do PNE, seguiu os princípios
orientadores da Lei de Diretrizes e Bases nº 9.394/1996 e, também, da Diretrizes
Curriculares Nacionais de 2013. O PNE está estabelecido, também, nesta vigente
A Meta 2 do Plano Nacional de Educação (PNE) “Universalizar o ensino fundamental de 9 (nove) anos
para toda a população de 6 (seis) a 14 (quatorze) anos e garantir que pelo menos 95% (noventa e cinco
por cento) dos alunos concluam essa etapa na idade recomendada, até o último ano de vigência deste
PNE. (...) apresenta dois objetivos, que são garantir o acesso ao ensino fundamental (EF) de nove anos
para toda a população de 6 a 14 anos de idade e a conclusão desta etapa na idade recomendada para,
pelo menos, 95% dos alunos. Para atingir esses objetivos, foram definidas 13 estratégias, que vão da
política de busca ativa de crianças e adolescentes fora da escola até a criação de mecanismos para o
acompanhamento individualizado dos alunos do EF. Esses objetivos visam garantir os direitos educativos
já previstos pela legislação, como o art. 208 da Constituição Federal de 1988 (CF) e o artigo 4º da Lei de
Diretrizes e Bases da Educação Nacional de 1996 (LDB). No que se refere ao EF, cabe ainda registrar
duas importantes alterações da LDB que foram consideradas no PNE: o ingresso no EF a partir dos seis
anos de idade, garantido pela Lei nº 11.114, de 16 de maio de 2005, e a duração mínima de nove anos,
estabelecida pela Lei nº 11.274, de 6 de fevereiro de 2006.” (BRASIL, 2015, p. 37-38).
Meta n. 7 do PNE: “Fomentar a qualidade da educação básica em todas as etapas e modalidades, com
melhoria do fluxo escolar e da aprendizagem, de modo a atingir as seguintes médias nacionais para o
ideb (...) diz respeito à melhoria da qualidade da educação básica, enfocando, particularmente, a
melhoria do fluxo escolar e da aprendizagem dos estudantes de modo a atingir, até 2021, as seguintes
médias nacionais para o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb): 6,0 para os anos
iniciais do ensino fundamental (EF); 5,5 para os anos finais do ensino fundamental; e 5,2 para o ensino
médio (EM). (...) Ideb, criado pelo Inep em 2007, é um indicador sintético que combina duas dimensões
da qualidade da educação: o fluxo escolar (taxa de aprovação) e o desempenho (médias de
proficiência) dos estudantes em avaliações padronizadas do Sistema de Avaliação da Educação Básica
(Saeb). A ideia que está por trás desse indicador é a de que um sistema de ensino que reprova
sistematicamente seus estudantes, fazendo com que grande parte deles abandone a escola antes de
completar a educação básica, não é desejável, mesmo que aqueles que concluam essa etapa de
ensino atinjam elevados níveis de desempenho (proficiência) nas avaliações padronizadas. (...) Com a
criação do Ideb e a instituição do “Compromisso Todos pela Educação” no Plano de Desenvolvimento
da Educação (PDE), em 2007, o Ministério da Educação (MEC) sinalizou às redes de ensino e às
escolas públicas um objetivo a ser perseguido: a melhoria da qualidade da educação básica. Para obter
o comprometimento das redes e das escolas públicas e estimular o incremento do Ideb, foi estabelecido
um sistema compreendendo metas intermediárias bienais para o Ideb do País, das redes de ensino e
das escolas públicas, de 2007 a 2021. (...) Decreto nº 6.094/2007” (BRASIL, 2015, p. 113-114).
22
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Constituição Federal do Brasil (1988), Art. 214, reestruturado de dez em dez anos,
estando atualmente com redação alterada após Emenda Constitucional de 2009. Este
plano, então, é descrito como objetivando
articular o sistema nacional de educação em regime de colaboração e
definir diretrizes, objetivos, metas e estratégias de implementação
para assegurar a manutenção e desenvolvimento do ensino em seus
diversos níveis, etapas e modalidades por meio de ações integradas
dos poderes públicos das diferentes esferas federativas que conduzam
a: I- erradicação do analfabetismo; II - universalização do atendimento
escolar; III - melhoria da qualidade do ensino; IV - formação para o
trabalho; V - promoção humanística, científica e tecnológica do País;
VI - estabelecimento de meta de aplicação de recursos públicos em
educação como proporção do produto interno bruto. (BRASIL, 1988)

Assim, atendendo as Metas dois e sete, foram instituídas a partir da Resolução
CNE/CP Nº 2, de 22 de dezembro de 2017, com prazo de implantação, nas escolas
públicas e privadas, até 2019, disposições normativas da BNCC que orientaram sobre
a progressão e condições “de aprendizagens essenciais que todos os alunos devem
desenvolver ao longo das etapas e modalidades da Educação Básica, de modo a que
tenham assegurados seus direitos de aprendizagem e desenvolvimento” (BRASIL,
2017b, p.7, grifo do documento).
Segundo o documento da BNCC - 2017 o mesmo foi discutido e elaborado por
diferentes profissionais da educação especializados nas diferentes áreas do
conhecimento, “profissionais de ensino e da sociedade civil.” (BRASIL, 2017b, p.5) e
foi alvo de diferentes preocupações e críticas por diversos outros profissionais ligados
a Educação não contemplados em suas visões.
Guimarães e Semis (2017) responderam por meio de revista online à trinta e
duas perguntas e destacamos no momento a pergunta cinco23. Por intermédio desta
quinta questão, eles esclareceram sobre a construção do documento antes de ser
encaminhado para homologação no Conselho Nacional de Educação (CNE)
A primeira versão do documento passou por uma consulta pública
(entre setembro de 2015 e março 2016), quando recebeu mais de 12
milhões de contribuições. A segunda versão foi analisada por gestores,
professores e alunos de todos os estados, em seminários organizados
pela União dos Dirigentes Municipais de Educação (Undime) e pelo
Conselho Nacional de Secretários de Educação (Consed). Mais de 9

Nova Escola (on line): Entre trinta de duas (32), a quinta (5ª) pergunta é: “Como ela foi construída?”
Acrescento que o “como, ou com quais critérios, tais participações foram analisadas ou selecionadas
não foi contemplado nas perguntas e respostas. ”<https://novaescola.org.br/conteudo/4784/32respostas-sobre-a-base-nacional-comum-curricular>. Acesso em: 24 out. 2018.
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mil recomendações foram sistematizadas. A partir delas, o MEC
finalizou a terceira e última versão (...) (GUIMARÃES; SEMIS, 2017).

O número de contribuições apontado foi significativo de atenção e reflexão
sobre como, ou com quais critérios, tais participações foram analisadas ou
selecionadas pelos responsáveis para a construção da base curricular nacional comum.
O documento da BNCC não divulgou quantidades, mas informou que, para a
terceira versão, nas cinco regiões brasileiras, audiências públicas foram constituídas
“com participação ampla da sociedade” (BRASIL, 2017b, p. 5), recebendo sugestões.
Entre as diferentes colocações, o documento apresentou, então, a ponderação
sobre o que seria e qual o motivo de ser aprendido determinado conhecimento,
acrescentando a ponderação de que a “sociedade contemporânea impõe um olhar
inovador e inclusivo a questões centrais do processo educativo: o que aprender, para
que aprender, como ensinar, como promover redes de aprendizagem colaborativa e
como avaliar o aprendizado.” (BRASIL, 2017b, p.14).
O trecho permitiu uma interpretação de que existiria uma atualidade no
movimento de mudança do sistema educacional como uma reação a uma
reinvindicação da sociedade. Como resposta, então, haveria uma atuação que gerou
a elaboração para a implementação de Resolução CNE/CP nº2, de 22/12/2017, que
regulamentou uma BNCC que, no caso da Educação Básica,
define o conjunto orgânico e progressivo de aprendizagens essenciais
como direito das crianças, jovens e adultos [tendo como]
aprendizagens essenciais (...) como conhecimentos, habilidades,
atitudes, valores e a capacidade de os mobilizar, articular e integrar,
expressando-se em competências. (...) compõem o processo
formativo de todos os educandos ao longo das etapas e modalidades
de ensino no nível da Educação Básica, como direito de pleno
desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da
cidadania e qualificação para o trabalho. (BRASIL, 2017a, p. 4).

Havendo, além de uma parte comum de desenvolvimento de competências,
havia a indicação da elaboração de uma parte diversificada, pretendendo atender às
variadas necessidades educacionais do território brasileiro, conforme o próprio
documento expôs.
O texto mostra que a Constituição de 1988 apresentou, no Art. 210 24, a previsão
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“CAPÍTULO III DA EDUCAÇÃO, DA CULTURA E DO DESPORTO, Seção I, DA EDUCAÇÃO: (...)
Art. 210. Serão fixados conteúdos mínimos para o ensino fundamental, de maneira a assegurar
formação básica comum e respeito aos valores culturais e artísticos, nacionais e regionais.
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da elaboração curricular com duas partes, sendo uma, como a própria denominação,
“básico-comum” nacional e uma segunda parte diversificada. Ressaltamos que a
Resolução CNE/CP, nº2/2017, sobre a BNCC, em parágrafo único de seu Art. 7º,
determinou que estas duas partes fossem consideradas como um bloco unido e
integrado em seus planejamentos, ao serem implementadas e ao serem avaliadas.
Registrou que estava prevista também na “LDB de 1996 e no Plano Nacional de
Educação de 2014” (BRASIL, 2017a, p.5).
Contudo, este “ar” de atualidade, não é tão recente, embora contemporâneo,
iniciado nos anos 60. A orientação, destas duas partes, foi mais antiga do que o texto
registrou, pois, a encontramos na revisão que foi feita na LDB nº 4.024 de 20 de
dezembro de 196125, que havia sido instituída durante a presidência de João Goulart.
Após dezessete (17) anos da atual Constituição do Brasil de 1988 e de suas
Emendas Constitucionais ocorridas em diferentes anos, se encontrava a
determinação de obrigatoriedade nacional sobre a elaboração curricular de uma base
nacional comum e de uma parte diversificada, no Art. 4º, da então chamada LDB nº
5.692 de 197126, num contexto de governo militar. Esta determinação permaneceu,
mesmo tendo existido inúmeras emendas e exclusões constitucionais e na legislação
da LDB em governos não militares, até o momento.
Ao longo do documento da BNCC - 2017, Anos Iniciais, as orientações sobre o
uso de tecnologias digitais ou recursos midiáticos predominaram associados às
“práticas
25

sociais,

mediadas

por

diferentes

linguagens.”

(Ibid.,

p.

61),

A revisão a LDB nº 4.024/1961 resultou que sobre vários artigos incidiram revogações, ou seja,
perderam a vigência, e foram substituídos pela Lei nº 5.692 de 11 de agosto de 1971. Assim, a LDB nº
4.024 com diferentes artigos revogados em fevereiro de 1969 e em agosto de 1971 durante os governos
dos presidentes Costa e Silva e de Garrastazu Médici, respectivamente, ou seja, numa época em que
o contexto político no Brasil estava sob o regime militar, esta LDB passou a ser chamada de LDB nº
5.692 de 1971. Um período em que o diálogo com a sociedade era escasso. Contudo, foi também
alterada em 1995, 1996 e em 2001, com o presidente F. H. Cardoso. Depois, neste século XXI, houve
alteração 2003 e 2004, com o presidente L.I. Lula da Silva, mas não em relação a dete rminação
curricular do núcleo comum e diversificado.
26 LDB/71 - Lei nº 5.692 de 11 de ago. de 1971.
(...) Art. 4º Os currículos do ensino de 1º e 2º graus terão um núcleo comum, obrigatório em âmbito
nacional, e uma parte diversificada para atender, conforme as necessidades e possibilidades concretas,
às peculiaridades locais, aos planos dos estabelecimentos e às diferenças individuais dos alunos.
1º Observar-se-ão as seguintes prescrições na definição dos conteúdos curriculares:
I - O Conselho Federal de Educação fixará para cada grau as matérias relativas ao núcleo comum,
definindo-lhes os objetivos e a amplitude.
II - Os Conselhos de Educação relacionarão, para os respectivos sistemas de ensino, as matérias
dentre as quais poderá cada estabelecimento escolher as que devam constituir a parte diversificada.
III - Com aprovação do competente Conselho de Educação, o estabelecimento poderá incluir estudos
não decorrentes de materiais relacionadas de acôrdo com o inciso anterior. (MÉDICI; PASSARINHO;
BARATA, 1971).
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preponderantemente, distribuídos em alguns itens de eixos ou unidades temáticas da
área de Língua Portuguesa, relacionadas a demandas textuais semióticos e imagéticos,
tendo-se que a própria diversificação das apresentações das comunicações, veio se
tornando objeto de ensino-aprendizagem. Assim, a tecnologia digital apareceu
mencionada em duas específicas competências de Linguagens, sendo que a
competência número seis (06) quase integralmente repete a quinta competência geral,
citada anteriormente, corroborando para o destaque na área de Linguagens.
3. Utilizar diferentes linguagens – verbal (oral ou visual-motora, como
Libras, e escrita), corporal, visual, sonora e digital – para se expressar
e partilhar informações, experiências, ideias e sentimentos em
diferentes contextos e produzir sentidos que levem ao diálogo à
resolução de conflitos e à cooperação.
6. Compreender e utilizar tecnologias digitais de informação e
comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas
diversas práticas sociais (incluindo as escolares), para se comunicar
por meio das diferenciadas linguagens e mídias, produzir
conhecimentos, resolver problemas e desenvolver projetos autorais e
coletivos. (BRASIL, 2017b, p.63).

Também havendo, mais reduzidamente, na área de Matemática (áreas que
também compõem o denominado NC) relacionadas à resolução de problemas
envolvendo figuras geométricas, deslocamento e posicionamento espacial, inclusive
orientando, a integração desta unidade temática com a área de Humanas (Geografia
e História), na área da Matemática, então, esta associação às tecnologias digitais,
integrando também a área de Humanas se encontra na competência: “5. Utilizar
processos e ferramentas matemáticas, inclusive tecnologias digitais disponíveis, para
modelar o resolver problemas cotidianos, sociais e de outras áreas de conhecimento,
validando estratégias e resultados.” (BRASIL, 2017b, p.265). Fazendo parte do NC,
Anos Iniciais, Estudos Sociais abarcam Geografia e História e, frente a esta orientação
de integração da BNCC, encontramos entre as competências específicas, das
Ciências Humanas, a de número sete que, além da menção às TDIC, também
abarcava orientação sobre os gêneros textuais
7. Utilizar as linguagens cartográfica, gráfica e iconográfica e diferentes
gêneros textuais e tecnologias digitais de informação e comunicação no
raciocínio espaço-temporal relacionado a localização, distância, direção,
simultaneidade, sucessão, ritmo e conexão. (BRASIL, 2017b, p.355).

Nos Anos Iniciais, em Geografia, o documento da BNCC - 2017, não apresentou
competência específica orientando uso de tecnologias digitais e nem referências nos
quadros de listagens de “unidades temáticas”, “objetivos de conhecimento” e
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“habilidades”. Em História, o documento apresentou a competência específica sete
(07) orientando o uso responsável, de forma ética e crítica da tecnologia digital:
“Produzir, avaliar e utilizar tecnologias digitais de informação e comunicação de modo
crítico, ético e responsável, compreendendo seus significados para os diferentes
grupos ou estratos sociais.” (BRASIL, 2017b, p.400). Assim, apresentou, dentre
vários, três registros em seus quadros específicos voltados às orientações de práticas
pedagógicas: um item no 2º ano, um no 4º e um no 5º ano dos AI.
Em Ciências Natureza, que faz parte do NC, o documento não apresentou
referências nos quadros de listagens que orientam as práticas, nos AI, mas
apresentou duas competências específicas
3. Analisar, compreender e explicar características, fenômenos e
processos relativos ao mundo natural, social e tecnológico (incluindo
o digital), como também as relações que se estabelecem entre eles,
exercitando a curiosidade para fazer perguntas, buscar respostas e
criar soluções (inclusive tecnologias) com base nos conhecimentos
das Ciências da Natureza.
6. Utilizar diferentes linguagens e tecnologias digitais de informação e
comunicação para se comunicar, acessar e disseminar informações,
produzir conhecimentos e resolver problemas das Ciências da Natureza
de forma crítica, significativa, reflexiva e ética. (BRASIL, 2017b, p.322).

Ao fato de no documento da BNCC – 2017 terem sido apresentadas reduzidas
referências às tecnologias digitais, acrescenta-se que as menções à computadores,
tablets, smartphones e recursos de softwares e Web, também com reduzidas
orientações referindo-se ao “contexto das culturas digitais”, para a vinculação
educacional com a realidade vivenciada pelo estudante e seu protagonismo,
apareceram sem haver especificação sobre qual seria o espaço escolar onde a prática
pedagógica ocorreria, ou seja, não mencionando o Laboratório de Informática (LI).
Estas reduzidas e ou ausentes especificações ou orientações apontariam, então,
para uma necessidade específica de conhecimento e desenvoltura docente para o
desenvolvimento de práticas pedagógicas utilizando tecnologias, em todo o país.
Houve na BNCC, também, orientação para que se desenvolvesse uma
“educação integral”, deixando claro que este termo se referia ao incremento complexo
da formação e do desenvolvimento de modo global do ser humano, indo além do
cognitivo e afetivo. Assim, se referindo os aspectos simbólicos, morais, éticos e
sociais, desde a faixa etária infantil, abrangendo adolescentes até adultos, atendendo,
de modo inclusivo e democraticamente, às diversidades e pluralidades estudantis.
Explicita, então, que o termo envolveria
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assumir uma visão plural, singular e integral (...) promover uma
educação voltada ao seu acolhimento, reconhecimento e
desenvolvimento pleno, nas suas singularidades e diversidades. (...) se
refere à construção intencional de processos educativos que promovam
aprendizagens sintonizadas com as necessidades, as possibilidades e
os interesses dos estudantes e, também, com os desafios da sociedade
contemporânea. (...) considerar as diversas culturas juvenis e seu
potencial de criar novas formas de existir. (BRASIL, 2017b, p.14).

O texto da BNCC assinalou que a organização curricular por competências
vinha acontecendo em diferentes esferas administrativas brasileiras, contendo
também a afirmação que assim teria ocorrido em outros países desde o final do séc.
XX. (BRASIL, 2017b, p.13). O texto da BNCC apresentou um registro que demonstrou
um olhar para o que vinha ocorrendo no mundo.
Sobre o uso de tecnologias na educação, se encontrou um registro, em um
contexto de inserção nas relações com o mundo, em ir além de acumular informações,
educando por meio de “competências para aprender a aprender, saber lidar com a
informação cada vez mais disponível, atuar com discernimento e responsabilidade nos
contextos das culturas digitais.” (BRASIL, 2017b, p.14, grifo nosso). Apontou, também,
para propiciar o desenvolvimento do ser humano para a comunicação, participação,
resiliência, criatividade, colaboração, produtividade, responsabilidade e sobre o estar
aberto ao que é novo.
Contudo, encontramos nas discussões dos autores, como Selwyn (2008; 2011;
2014), Coll, Mauri e Onrubia (2010), Coll e Monereo (2010), Almeida e Valente (2011)
Perrenoud (2013) entre outros, que investigaram o incremento educacional escolar
por meio das tecnologias em diferentes países e também apontaram que estas
fomentaram aproximações, comparações, trocas de informações internacionais, entre
outras influências, mas que seus efeitos sobre a educação permaneceram em análise no
intuito de identificar os interesses e influências econômicas e políticas sobre a
educação. Encontramos em um artigo recente, uma reflexão, sobre o que recai sobre
a educação pública:
Sob influência de redes políticas que defendem os interesses do
capital, novas tecnologias são utilizadas na perspectiva de
desqualificar o público em relação ao modelo de competências do
setor privado, o que vem atingindo fortemente as concepções de
currículo que embaraçam a formulação as políticas curriculares em
diferentes países, incluindo o Brasil. (SOUSA; ARAGÃO, 2018, p.3).

A BNCC 2017 apontou para a não alienação do contexto cultural brasileiro
especificando a complementação curricular de uma parte diversificada, visando
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atender as diferentes culturas locais, além do não esquecimento do aspecto histórico.
Ler sobre o contexto cultural brasileiro, também, remeteu à curiosidade de que
como vinham ocorrendo as práticas pedagógicas em uma escola pública que recebeu,
por sorteio, discentes oriundos de diferentes bairros e até de municípios vizinhos.
Cada comunidade se caracteriza por sua própria realidade de convivência humana e
ambiental, saberes e interesses diversos.
Os inúmeros contextos culturais, em relação ao espaço real de inserção de uma
instituição escolar que acolheu pessoas de uma comunidade dos arredores e de outras
mais distantes somada às diferenciadas formações e crenças docentes que conduziram
práticas pedagógicas, também, representaram uma variedade de acometimentos do
ensino-aprendizagem para esta pesquisa os tornarem conhecidos. Frente a variedade, e
na procura de um foco, surgiu a reflexão sobre como vinha sendo alcançada a integração
das TDIC, disponibilizadas no LI, às disciplinas, ressaltando que o documento da BNCC
apontou para a não “fragmentação radicalmente disciplinar do conhecimento, (...) à sua
aplicação na vida real, a importância do contexto para dar sentido ao que se aprende e o
protagonismo do estudante em sua aprendizagem e na construção de seu projeto de
vida.” (BRASIL, 2017b, p.15).

2. 2 CONCEPÇÕES DE CURRÍCULO E COMPETÊNCIAS
Transcrever, neste estudo, concepção ou definição de currículo, implicou em
abordar diferentes reflexões e discussões propostas por autores como Silva (2008),
Moreira (2010) e Lopes e Macedo (2011), sem a intenção de desconsiderar a
existência de vários outros autores que abordaram, refletiram, discutiram e apontaram
suas concepções sobre o tema e significado de currículo. A diversidade de abordagens
apontou para uma dificuldade de consenso de uma concepção de currículo e
significou expor um resultado de que havia uma contínua discussão com acúmulos de
diferentes influências contextualizadas, nos espaços geográficos e tempos históricos,
de aspectos socioculturais e políticos. Consubstanciar as vertentes de discussões
para apontar uma determinada concepção, tornou-se dificílimo, pois, envolveu um
atento cuidado devido à complexidade que envolveu o denso “elemento” currículo.
Com o apoio dos citados autores, este capítulo expôs as concepções de
currículo e reflexões levantas por estes. A Resolução do CNE/CP n. 2, de 22/12/2017,
o texto documental do MEC em parceria com o Conselho Nacional de Secretários de
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Educação (CONSED) e União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação –
(UNDIME) e discussões encontradas em artigos sobre a BNCC, veiculada por
competências, ampararam a concepção de currículo que foi vinculada a ela.

2.2.1 CURRÍCULO
Diferentes formulações de sentidos surgem continuamente, determinando o
que seria um currículo e veio tomando como base as construções que as precederam.
Assim, e em cada “ ‘nova definição’ se posicionou, seja radicalmente contra, seja
explicitando suas insuficiências, em relação às definições anteriores, mantendo-se ou
não no mesmo horizonte teórico delas” (LOPES; MACEDO, 2011, p. 20) e
contemporaneamente as concepções de currículo permaneceram em diferenciadas
discussões e elaborações.
Embora simples, a pergunta ‘o que é currículo?’ não tem encontrado
resposta fácil. Desde o início do século passado ou mesmo desde um
século antes, os estudos curriculares têm definido currículo de formas
muito diversas e várias dessas definições permeiam o que tem sido
denominado currículo no cotidiano das escolas. (...) àquilo que
acontece em sala de aula, currículo tem significado, entre outros, a
grade curricular com disciplinas/ atividades e cargas horárias, o
conjunto de ementas e os programas das disciplinas /atividades, os
planos de ensino dos professores, as experiências propostas e vividas
pelos alunos. (LOPES; MACEDO, 2011, p. 19).

Contudo, Lopes e Macedo (2011) apontaram para uma convergência sobre as
concepções de currículo:
a ideia e organização, prévia ou não, de experiências/ situações de
aprendizagem realizadas por docentes/ redes de ensino de forma a
levar a cabo um processo educativo. Sob tal ‘definição’, no entanto, se
esconde uma série de outras questões (...) que vêm sendo objeto de
disputas na teoria curricular. (LOPES; MACEDO, 2011, p. 19).

Silva (2008) apontou para a influência capitalista, utilizando a contextualização
da cultura da sociedade, na constituição curricular relacionando à complexidade para
a definição de currículo. Este autor se apoiou em duas citações para definir:
como “a porção da cultura – em termos de conteúdos e práticas (de
ensino, avaliação etc.) – que, por ser considerada relevante num dado
momento histórico, é trazida para a escola” (VEIGA-NETO, 1995).
Trata-se, assim, daquela porção da cultura que se tornou escolarizada
(WILLIAMS, apud VEIGA-NETO, 1995). (SILVA, 2008, p. 26)

Utilizando a contextualização do entendimento de política “como texto e como
discurso” de modo interligado, Moreira (2010) apoiado em reflexões de Ball (1997)
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apontou, que para a concepção de currículo, há influência das “Políticas curriculares”.
Ressaltou sua própria ponderação divulgada em 2000, sobre a importância da
compreensão desta influência texto e discurso, que constitui a reflexão e elaboração
de possíveis sugestões voltadas ao currículo, frente ao contexto das políticas.
Moreira (2010), em relação à política como texto compartilhou a visão das
inúmeras interpretações que considerou “ocasionar ambiguidades, imprecisões ou
combinações que propiciaram desiguais significações para um único registro, mesmo
que o elaborador tenha se empenhado em dar uma significação singular. As diversas
interpretações resultariam das complexidades das codificações e decodificações dos
registros, ligadas ao conjunto de características, histórico de vivências individuais,
engajamentos em movimentos de embates ou de associações de contextualização de
algum modo, também, politizadas. Ressaltou as frequentes alterações interpretativas
que seriam feitas por autoridades representantes da política oficial vigente, em cada
período, propiciando “Lacunas e espaços para determinadas ações e respostas,
então, criam-se e recriam-se permanentemente.” (Ibid., 2010).
Para Moreira a política curricular “como discurso” como constituindo concepção
de um currículo que, segundo ele, “Não falamos um discurso, ele nos fala, ao nos
oferecer certas possibilidades e categorias para o pensamento e ao censurar ou omitir
outras, restringindo certas possibilidades de interpretação.” (MOREIRA, 2010).
Ao se refletir sobre esta visão da construção a partir do discurso e buscar outras
informações sobre esta concepção, encontramos as ponderações de Lopes e Macedo
(2011) que entendem que a conceituação de currículo estabelece relações com as
teorias e princípios do pós-estruturalismo27 e estruturalismo, que em parte se
aproximariam e, ora se distanciariam entre si, frente as críticas à Modernidade. As
autoras apontaram, então, que estes princípios
adotam uma postura antirrealista, advogando que ao invés de
representar o mundo, a linguagem o constrói. Invertendo a lógica
representacional, estruturalistas e pós-estruturalistas defendem que a
linguagem cria aquilo de que fala ao invés de simplesmente nomear o
existe no mundo. Como consequência, não se pode pensar em
conhecimento sobre o mundo nem em um mundo que conhece,
modificando-se a própria natureza da relação sujeito-objeto
As autoras ressaltaram que “por vezes confundido com pós-modernismo, o pós-estruturalismo
engloba autores que dialogam especialmente com o estruturalismo, assumindo alguns de seus
pressupostos e questionando outros. Na medida em que esse diálogo implica o questionamento de
aspectos fundamentais da Modernidade, por vezes ele se aproxima do que é denominado pensamento
pós-moderno.” (Lopes e Macedo, 2011, p. 38).
27
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estruturante do projeto Moderno, central nas diferentes concepções de
currículo (LOPES; MACEDO, 2011, p.38).

Estas autoras sugeriram a conceituação de currículo como “multifacetado” e
rediscutiram a tendência de descrição envolvendo as distinções “do formal, do oculto
e do vivido. [e pelo o que as autoras denominaram] matriz fenomenológica, no sentido
de pensar o currículo para além das distinções entre formal, oculto e vivido. Não se trata
de integrar esses níveis, mas de pensar sem eles.” (Ibid., p.37).
Tais autoras se apoiaram em Cleo Cherryholmes (1988) para destacar os
princípios pós-estruturais, cujas discussões surgiram ao final da década de setenta.
Os estudos versaram sobre a desconstrução do senso comum conceitual de currículo.
Em que a “norma para o currículo, portanto, não é o consenso a estabilidade e/ou
acordo, mas o conflito, a instabilidade, o desacordo, porque o processo é de
construção seguida de desconstrução seguida pela construção.” (CHERRYHOLMES,
1988, apud LOPES; MACEDO, p.37).
As primeiras reflexões sobre currículo foram encontradas no “livro The
currículum, de Bobbit.”, publicado em 1918, baseado no método administrativo de
Frederick Winslow Taylor 28, decorrente de transformações políticas, econômicas e
culturais aliadas ao “interesse em adaptar a escolarização ao contexto da educação
de massas.” (SILVA, 2008, p.26). As discussões versavam sobre a escola voltada à
formação de trabalhadores com rigorosas exatidões de métodos, medição de
resultados e alcance dos mesmos espelhando-se “em muito aos princípios adotados
pela organização do trabalho fabril inspirado em Frederick W. Taylor. Para aquele
teórico, a escola deveria organizar-se tal qual a indústria.” (SILVA, 2008, p. 27).
Nos Estados Unidos (EUA), ao final do século XIX e o início do século XX, em
decorrência das transformações que o contexto de industrialização acarretou, o
currículo se apresentava como um “solucionador” estratégico escolar, um controlador
desses grupos sociais, adequando seus hábitos, crenças e conjunto de valores aos
moldes dos EUA. Mostrava-se também, como ponto central para o alcance de
objetivos e atividades planejadas, indo além da apreensão de conhecimentos, que
havia preocupação com a formação de in divíduos que seriam educados para

28

“Frederick Winslow Taylor foi um engenheiro norte-americano que introduziu o conceito da
chamada Administração Científica, revolucionando todo o sistema produtivo no começo do século XX
e criando a base sobre a qual se desenvolveu a atual Teoria Geral da Administração.” <
https://www.infoescola.com/biografias/frederick-taylor/> Acesso em: 25 out. 2018.
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participar da sociedade em que estavam inseridos. (MOREIRA, 2010).
Segundo Silva (2008), apoiada em Silva (2000), houve obras sobre teorias de
currículo sem ter como base principal a economia e sim uma formação voltada à
democracia e que ponderasse “os interesses e as experiências vividas pelos alunos”
(SILVA, 2008, p. 27). O exemplo dado pela autora foi o da obra “The child and the
currículum “, de 1902, de John Dewey e ressaltou que não se configurou como
referência principal para as elaborações de currículos.
Assim como na França, na Inglaterra e nos EUA, desde o final do século XIX,
no Brasil as demandas após o surgimento da industrialização e tecnologias voltadas
para a economia, área da saúde e ciências urgiram uma necessária redução de
analfabetismo e preparo de mão-de-obra. Muitos indivíduos saíram das áreas rurais
atraídos por oportunidades empregatícias nas áreas urbanas.
Neste contexto, assinado por educadores como Fernando de Azevedo, Afrânio
Peixoto, Anísio Teixeira e outros29, “O MANIFESTO DOS PIONEIROS DA
EDUCAÇÃO NOVA (1932)” foi elaborado e como o nome se reporta, em decorrência
do movimento, iniciado na Europa e depois nos EUA com John Dewey, da Escola
Nova que “chegou a afirmar-se como um movimento mundial pelas últimas décadas
do século XIX, quando também se consolidou a democracia liberal” (SANTOS et al,
2006, p. 133), um diferencial que se voltava ao contexto de avanços tecnológicos,
econômicos e científicos.
Dentre as problemáticas do manifesto foram apontados os direitos individuais de
cidadãos, marcando o direito à “escola única” abarcando que
à educação integral, cabe evidentemente ao Estado a organização dos
meios de o tornar efetivo, por um plano geral de educação, de estrutura
orgânica, que torne a escola acessível, em todos os seus graus, (...)
condições de inferioridade econômica (...) ao princípio de escola para
todos. (...) [Contudo,] o Estado, pela sua situação financeira não está
ainda em condições de assumir a sua responsabilidade exclusiva, e em
que, portanto, se torna necessário estimular, sob sua vigilância as
instituições privadas idôneas, a "escola única" se entenderá, entre nós
(...) arrolando, da escola infantil à universidade (...) submetendo-os
durante o maior tempo possível a uma formação idêntica (...) de 7 a 15
[anos]. (Azevedo et al, 1932, apud HISTEDBR, 2018).

29

Fernando de Azevedo, Afranio Peixoto, A. de Sampaio Doria, Anisio Spinola Teixeira, M. Bergstrom
Lourenço Filho, Roquette Pinto, J. G. Frota Pessôa, Julio de Mesquita Filho, Raul Briquet, Mario
Casassanta, C. Delgado de Carvalho, A. Ferreira de Almeida Jr., J. P. Fontenelle, Roldão Lopes de
Barros, Noemy M. da Silveira, Hermes Lima, Attilio Vivacqua, Francisco Venancio Filho, Paulo Maranhão,
Cecilia Meirelles, Edgar Sussekind de Mendonça, Armanda Alvaro Alberto, Garcia de Rezende, Nobrega
da Cunha, Paschoal Lemme e Raul Gomes. (AZEVEDO et al, 1932, apud, HISTEDBR, 2018)
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Assim, seguindo as reflexões do manifesto, para o alcance de uma unidade
encontramos outra problemática abordada pelo manifesto, em que se anunciou a
necessidade de um plano, frente à função da educação pública que estava, na época,
sendo repensada. O manifesto revia “a falta de continuidade e articulação do ensino,
em seus diversos graus, como se não fossem etapas de um mesmo processo”
(Azevedo et al, 1932, apud HISTEDBR, 2018)
No Brasil, o contexto progressista que pairou nas primeiras décadas do séc.
XX, inspirou o manifesto de 1932 e influenciou os “planos de educação como
instrumento que estabelece objetivos e metas a longo prazo para a educação nacional,
com o anseio de construir as condições necessárias para o crescimento econômico do
país. (...) influenciou a Constituição Brasileira de 1934.”30 (SOUSA; ARAGÃO, 2018, p.6).
Tornou-se um interesse político-econômico da União31, sendo abarcado, pela
primeira vez, como de sua competência, o denominado de Plano Nacional de Educação
(PNE), constituído por meio do Conselho Nacional de Educação (CNE), em 1937.
O fato das metas do PNE ter se tornado constitucional em 1937 e permanecido
nas constituições posteriores até a vigente Constituição Federal do Brasil (1988), Art.
214, mesmo com alterações em seu conteúdo, apontou para a interpretação de haver
uma

obrigatoriedade

oficial

para

os

aspectos

educacionais.

Encontramos

concordância e, indo além, nos deparamos com a interpretação do surgimento de uma
concepção de currículo oficial, no trecho do artigo:
em 1937, o Conselho Nacional de Educação – CNE elaborou o que
seria o primeiro PNE, um documento com 504 artigos que começava
por se denominar “Código da Educação Brasileira”. (...) caracterizado
pela tendência normativa, infere-se desse contexto uma concepção de
currículo a ser desenvolvido nas escolas que se alinha ao pensamento
prescritivo, seguindo as normas de funcionamento preestabelecido
para as escolas. Nessa perspectiva, observa-se a predominância da
subordinação do pensamento sobre a organização da educação
brasileira ao atendimento dos interesses do sistema capitalista no
contexto global. (SOUSA; ARAGÃO, 2018, p. 7).
CONSTITUIÇÃO de 1934: “Capítulo II – Da Educação e da Cultura - Art. 150: Compete à União: a)
fixar o plano nacional de educação, compreensivo do ensino de todos os graus e ramos, comuns e
especializados; e coordenar e fiscalizar a sua execução, em todo o território do país” (CONSTITUIÇÃO
de 1934, art. 150, alínea a).
30

“Historicamente, foi com o chamado movimento renovador, nos anos 1920-30, que se concebeu,
pela primeira vez no Brasil, a idéia de um Plano Nacional de Educação. O Manifesto dos Pioneiros da
Educação Nova, de 1932, assinado por um seleto grupo de educadores, foi o documento que sintetizou
as idéias desse movimento e estabeleceu a necessidade de um plano nesses moldes. Na legislação
educacional, foi na Constituição Federal de 1934, Artigo 150, que apareceu a primeira referência ao
PNE, mas sem estar acompanhado de um amplo levantamento e estudo sobre as necessidades
educacionais do país.” (MINTO, Lalo W.)
31
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Deste modo, a concepção curricular com desenvolvimento de competências da
BNCC-2017 é normativa, obrigatória e está constituída pelo cumprimento de metas
do PNE, seguiu os princípios orientadores da Lei de Diretrizes e Bases nº 9.394/1996
e, também, da Diretrizes Curriculares Nacionais de 2013. Consideramos importante
conhecer que a partir do primeiro PNE aspectos curriculares que foram sendo
acrescentados.
Mantendo a cronologia histórica e as ocorrências que foram constituindo os
diferentes aspectos das concepções de currículo, nos EUA, em 1949, uma teoria
curricular foi calcada no modo de Taylor, sobre mensurações para a eficiência. A teoria
foi retomada por Ralph Tyler que, além dos objetivos educacionais que seriam
alcançados, enfatizou como certificar-se desse alcance para que o currículo fosse
eficaz, a busca de experiências que propiciassem atingir tais objetivos e de como
organizá-las. Sendo vista, de acordo com Lopes e Macedo (2011), como uma
perspectiva de racionalidade, de cunho instrumental e que deu ênfase ao modo
operacional, de como era executado, e não do como o sistema de ensino se
organizava. Assim, estas autoras apontam que Tyler descreveu em sua obra que
considera centrais para o planejamento de um currículo: que objetivos
educacionais deve a escola procurar alcançar? Como selecionar
experiencias de aprendizagem que possam ser úteis na consecução
desses objetivos? Como podem ser organizadas as experiências de
aprendizagem para um ensino eficaz? Como se pode avaliar a
eficiência de experiências de aprendizagem? Como o estafe de uma
escola ou faculdade pode trabalhar na elaboração de currículo?
(LOPES; MACEDO, 2011, p. 45).

Então, nesta influência curricular de Tyler, o aspecto objetivo propiciou a
“institucionalização da Pedagogia por Objetivos” (SILVA, 2008, p. 28, grifos da autora),
que teve seu auge na década de 60 e permaneceu nos anos posteriores.
Com a retomada da preocupação com o alcance de objetivos educacionais em
1949:
Prevalece o desejo de uma adaptação da ordem escolar à ordem
social vigente. O currículo ocupa-se tão-somente de prescrever a
melhor forma de organização do conhecimento na escola que atenda
a esse desígnio. Tratar-se-ia, portanto, de um problema técnico. As
perspectivas críticas sobre o currículo mostram, no entanto, que a
organização curricular está além dessa dimensão técnica e
instrumental. (SILVA, 2008, p. 28)

Esta autora ressalta que esta concepção de Tyler, ao mesmo tempo que foi
institucionalizada, “vai-se estruturando a crítica a seus pressupostos e métodos.”
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(SILVA, 2008, p. 28). Continuando o realce sobre a perspectiva crítica, da constituição
curricular, a autora acrescenta uma reflexão de Apple (1982)
Sustentando-se na crítica marxista à sociedade capitalista, em especial,
nos estudos de Raymond Willians e Antonio Gramsci, Michel Apple
(1982) observa a íntima relação entre economia e cultura e entre
economia e currículo, e mostra que há uma conexão evidente entre o
modo como se organiza a produção e o modo como se organiza o
currículo. Ressalta, no entanto, que os vínculos entre economia e
educação não se consolidam de forma determinista, mas são mediados
pela ação humana (...) (SILVA, 2008, p.29)

Segundo Moreira (2010) currículo compreende:
as experiências escolares que se desdobram em torno do
conhecimento, em meio a relações sociais, e que contribuem para a
construção das identidades de nossos estudantes. Currículo
corresponde, assim, ao conjunto de esforços pedagógicos planejados
e desenvolvidos com propósitos educativos. (MOREIRA, 2010).

Em meio a diversidade de concepções de currículo, que envolvem contextos
econômicos, políticos e sociais, interpretações e experiências dos profissionais de
educação e comunidades envolvidas, emerge as decisões nacionais sobre a BNCC.
A Resolução do CNE/CP n. 2, de 22/12/2017 (2017a), sobre a BNCC, apontou
para a anuência em considerar tais consultas32, no intuito de compor a base nacional
comum, em meio à diversidade cultural no extenso território brasileiro, e outra parte
diversificada33.
Segundo o texto documental da BNCC (2017), se propiciaram diversos
formatos de currículos. Esta diversidade tornaria admissível ponderar que haveria

“CONSIDERANDO que, em conformidade com a tradição deste Colegiado desde a sua implantação,
que se deu há mais de vinte anos, o Conselho Nacional de Educação desenvolveu esse trabalho de
discussão da Base Nacional Comum Curricular mediante articulação e ampla participação de toda a
comunidade educacional e sociedade brasileira, promovendo audiências públicas nacionais nas cinco
regiões do país: Manaus, Região Norte, dia 7 de julho; Recife, Região Nordeste, dia 28 de julho;
Florianópolis, Região Sul, dia 11 de agosto; São Paulo, Região Sudeste, dia 25 de agosto, e, finalmente,
Brasília, Região Centro-Oeste, dia 11 de setembro de 2017; CONSIDERANDO que, em todas as
audiências públicas, os mais diversos segmentos da sociedade tiveram real oportunidade de
participação, e efetivamente ofereceram suas contribuições, as quais se consubstanciaram em
documentos essenciais para que este Projeto de Resolução, elaborado pelo Conselho Nacional de
Educação, de fato refletisse as necessidades, os interesses, a diversidade e a pluralidade, presentes
do panorama educacional brasileiro, e os desafios a serem enfrentados para a construção de uma
Educação Básica Nacional, nas etapas da educação infantil e o ensino fundamental, que seja
verdadeiramente democrática e de qualidade;” (BRASIL, 2017a, p. 3).
33 “CONSIDERANDO que o art. 26 da LDB, na redação dada pela Lei nº 12.796/2013, estipula que “os
currículos da educação infantil, do ensino fundamental e do ensino médio devem ter base nacional
comum, a ser complementada, em cada sistema de ensino e em cada estabelecimento escolar, por
uma parte diversificada, exigida pelas características regionais e locais da sociedade, da cultura, da
economia e dos educandos (BRASIL, 2017a, p. 2, grifo do autor).
32
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uma certa lacuna de amplitude indefinida, não menos importante para a finalização da
construção curricular por instituição escolar. Conforme o texto relembrou que o Art.
9º, Inciso IV da LDB, orientou claramente sobre dois elementos importantes na BNCC:
dois conceitos decisivos para todo o desenvolvimento da questão
curricular no Brasil. O primeiro, já antecipado pela Constituição,
estabelece a relação entre o que é básico-comum e o que é
diverso em matéria curricular: as competências e diretrizes são
comuns, os currículos são diversos. O segundo se refere ao foco
do currículo. (BRASIL, 2017b, p.11, grifo nosso).

Pensar sobre os diferenciados hábitos, costumes, tradições, comportamentos,
saberes e valores em diferentes espaços e contextos temporais, nos remeteu ao que
encontramos em nota de rodapé, que para “atender às peculiaridades regionais, como
também às características individuais dos alunos.” (...) (SILVA, 2008, p. 12), se destina
a parte diversificada do currículo, de acordo com a LDB 5.692/71. Acrescentamos que
na
análise dos dispositivos normativos oficiais permite depreender, pelo
discurso pedagógico que produzem, as intenções da reforma (...).
Para a análise empreendida, tomou-se como pressuposto que essas
proposições são lidas e interpretadas pelas escolas de diferentes
maneiras, o que consiste em um processo por meio do qual os
dispositivos e as prescrições presentes nos textos normativos
adquirem significados particulares muitas vezes distintos de sua
versão original. (SILVA, 2008, p. 13)

Assim, Silva (2008)34 apresentou uma reflexão desafiante sobre a interpretação
e empreendimento de um currículo normativo envolvendo a parte diversificada, além
de, amparada por H. Giroux, esclarecer que
as perspectivas dominantes do currículo pautam-se em uma
racionalidade técnica, instrumental, que imputa ao currículo uma
dimensão utilitarista tendo em vista atender a critérios de eficiência
fundada em uma racionalidade burocrática que ignora a dimensão
histórica, ética e política do currículo e do conhecimento (SILVA, 2000,
apud SILVA, 2008, p. 30). ‘

A continuidade voltada à reconstrução curricular, frente às simbologias e
feições da ideologia, da ética, da política e procedimentos, foi apontada por Almeida
e Valente (2011) localizando-a na discussão de Apple, em obra de 1994, e que este
autor encaminhou a discussão para o alerta da não neutralidade da complexidade que
“O currículo como campo de resistência é explorado por Giroux desde suas prmeiras produções,
como Ideology, culture, and the process of schooling, de 1981 e Theory and resistance in education,
de 1983. A estruturação de sua perspectiva analítica recorre aos escritos da Escola de Frankfurt, em
especial a Adorno, Horkheimer e Marcuse.” (SILVA, 2008, p.30).
34
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envolveu a escolaridade. Utilizaram esta discussão de Apple visando complementar o
que ponderaram para a noção de currículo. Consideraram que currículo não se
limitaria a “listas de conteúdos, temas de estudos ou unidades de ensino, extrapola as
grades, as prescrições e envolve o lugar e tempo em que ocorre seu
desenvolvimento.” (ALMEIDA; VALENTE, 2011, p. 13-14). Estes autores, apoiados
em Goodson, 2001, manifestaram que o currículo se constituiria a partir do social e
compreenderiam que o desenvolvimento do currículo ocorria de acordo com a atuação
no âmbito da interação dialógica entre escola, vida, conhecimento e
cultura e produz percursos diversificados. (...) integra os conteúdos da
cultura selecionados previamente segundo determinadas intenções
para uso em situações de ensino e aprendizagem, com as
concepções, valores, crenças, experiências, recursos, tecnologias,
estratégias mobilizadas na situação pedagógica. (...) se desenvolve na
reconstrução desse conteúdo prescrito nos processos de representação,
atribuição de significação e negociação de sentidos, que ocorrem
primeiro no momento em que os professores elaboram o planejamento
(...). (ALMEIDA; VALENTE, 2011, p.14).

Sousa e Aragão (2018) se aproximaram da discussão de Moreira (2010), se
apoiando em Ball (2011) quanto às possibilidades que, “como texto”, analisam que
haveria variadas interpretações e significações desiguais frente a um registro
documental
as políticas seguem um movimento dinâmico em relação aos diferentes
sujeitos e contextos envolvidos, arenas de interesses, consensos e
dissensos, valores, relações de poder. (...) torna-se mais coerente o
pensamento no qual as políticas não são simplesmente formuladas e
implementadas, mas, constituindo um processo complexo, elas são
formuladas mediante influências e jogo de poder e são (re)interpretadas,
podendo também ser ressignificadas pelos sujeitos locais em um
processo de resistência. (SOUSA; ARAGÃO, 2018, p. 8, grifo nosso).

Conceber esta construção curricular, transcorrendo nesta proposta dialógica,
iria se concretizar, caso exista uma gestão com uma postura democrática. O diálogo
oportunizaria uma construção curricular e também propiciaria o direito docente de
refletir, pensar e ousar propostas pertinentes sobre o que iria compor um currículo
escolar. (SAUL, 2010).
Em suma, cabe registrar que o Currículo também poderia ser compreendido
como resultado do diálogo entre professores que também consideram e discutiam a
realidade social com a comunidade para e na qual a escola está inserida e interage.
Para a constituição curricular os educadores idealizam um democrático diálogo,
ativamente participativo e com a coletividade dos segmentos de cada escola.
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2.2.2 COMPETÊNCIAS
Em acordo com a Constituição/1988, Art. 210, com a LDB/1996, Art. 26 e com
o Parágrafo único do Art. 7º da Resolução CNE/CP nº2, de 22/12/2017, em que a
BNCC – 2017 se apresentou com a normatização da integração entre uma parte de
“básico-comum” e outra parte diversificada, havia uma segunda disposição curricular
fundante sobre o trabalho educacional transcorrer com o desenvolvimento de
competências. Encontramos apoiado no Art. 9º, Inciso IV da LDB/1996 35, o segundo
foco conceitual curricular que se voltaria para as “aprendizagens essenciais e não
apenas dos conteúdos mínimos a ser ensinados.” (BRASIL, 2017a, p.11)
A BNCC normatizou o desenvolvimento de habilidades e competências,
construindo conhecimentos, valores e atitudes, que abrangem toda a Educação Básica.
Assim, texto conceituou competência “como a mobilização de conhecimentos
(conceitos e procedimentos), habilidades (práticas, cognitivas e socioemocionais),
atitudes e valores para resolver demandas complexas da vida cotidiana, do pleno
exercício da cidadania e do mundo do trabalho.” (BRASIL, 2017b, p.8).
Encontramos em Lopes e Macedo (2011) um histórico da “caminhada”
curricular que teria antecedido a abordagem por competências para agregar às
discussões sobre a constituição de currículo por competências.
Estas autoras apontaram que as reflexões de Tyler sobre o planejamento
curricular apoiado na elaboração e controle dos objetivos e avaliação, atrela-se ao
contexto de Guerra Fria, a partir de 1950, com competições de desenvolvimento
tecnológico influenciando a educação.
Nos EUA, Bruner se destacou, e no Brasil estudos de Benjamin Bloom e Robert
Mager. Bloom dedicou-se a uma hierarquização36 dos objetivos comportamentais na
educação, conhecidos como Taxionomia de Bloom, classificando -os em domínio
“LDB nº9.384/1996: “DA ORGANIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO NACIONAL: Art. 9º. A União incumbir-se-á
de: IV – estabelecer, em colaboração com os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, competências
e diretrizes para a educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio, que nortearão os currículos
e seus conteúdos mínimos, de modo a assegurar formação básica comum;
36
Em relação a hierarquização dos objetivos de domínio cognitivo, Bloom classificou “em seis níveis:
conhecimento (de fatos ou conceitos); compreensão; aplicação; análise; síntese; e avaliação. (...) os
níveis mais altos subsumem os mais baixos. Além de explicitar a natureza do comportamento e, dessa
forma, guiar o ensino e a avaliação, a taxionomização de objetivos seria útil também para facilitar o
elaborador dos currículos. Bloom esperava ser possível evitar, por exemplo, que todos (oi a ampla
maioria) os objetivos pertençam aos mais baixos, o que implicaria poucas oportunidades de uma
formação mais ampla. A concentração dos objetivos em níveis mais elevados também seria
indesejável, na medida em que poderia levar a dificuldades em atingi-los por ausência de pré-requisitos.
Uma adequada distribuição dos objetivos entre os níveis poderia oportunizar um currículo mais eficaz.
Ainda que essa distribuição seja função do tipo de formação pretendida (em cursos profissionalizantes,
35
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cognitivo, que foi o domínio mais abordado em muitos currículos, domínio afetivo e o
domínio psicomotor, que juntamente com “outras taxionomias foram sendo
desenvolvidas ao longo dos anos.” (LOPES; MACEDO, 2011, p. 52).
Lopes e Macedo (2011) apontaram, que após Bloom, 1962, foi divulgado por
Mager sua defesa em propor regras aumentando a precisão que incluíam mensuração
na elaboração dos objetivos educacionais comportamentais, visando aumentar
eficiência da avaliação. Então, houve a expectativa de que os objetivos fossem além
de explicitar comportamentos e que
o conteúdo a que seria aplicado, como se observa no exemplo: dado
um conjunto de afirmativas corretas e erradas sobre a conservação
ambiental (condição), o aluno (audiência) deverá ser capaz de
identificar as corretas (comportamento) com exatidão (critério) e
explicar por que as selecionou (comportamento) em, no máximo, dez
palavras (critério). Como se pode inferir deste exemplo, a formulação
detalhada dos objetivos torna-os muito específicos e incapazes de
explicitar comportamentos mais amplos. (...) a ampla aceitação (...)
leva a currículos que lisam inúmeros objetivos para cada unidade de
ensino. (LOPES; MACEDO, 2011, p. 53).

As autoras acrescentaram o fato dos objetivos (e consequentemente
esbarrando nos demais aspectos curriculares ligados a eles) terem passado por uma
organização que os destrincharam em pequenas partes, exacerbaram as críticas que,
neste percurso curricular histórico permaneciam acompanhando às diferentes
formulações curriculares. Elas consideraram que os objetivos curriculares que
vigoravam foram alvo de oposição devido às reduções explicitando pequenas partes,
ao que elas compararam a partículas de átomos. Entre as oposições, apontaram que
surgiu uma proposta em que os objetivos foram reorganizados retomando a uma noção
comportamental, mas com “totalidade”, por Eva Baker e James Popham, visando
avanços positivos de qualidade dos aspectos humanos, constituindo, então,
um sistema de conceitos tecnologicamente útil para a escola (...)
Baker e Popham propõem a noção de competência (ou domínio). (...)
competências (...) amplas e abarcam um conjunto de comportamentos,
denominados habilidades,
considerados
fundamentais em
determinada área e que devem integrar os três domínios propostos
por Bloom. A elaboração curricular, assim como a avaliação, têm a
competência como meta, e o objetivo do processo de ensino é a
maestria ou domínio das competências. (...) cada competência é
analisada e decomposta nas habilidades, fundamentais, embora
por exemplo, há concentração no nível de aplicação), para a formação básica, espera-se que o número
de objetivos nos níveis mais básicos seja maior e que esse vá diminuindo na direção do nível de
avaliação.” (LOPES; MACEDO, 2011, p. 52).
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insuficientes, para o domínio da competência. (LOPES; MACEDO,
2011, p. 54).

Lopes e Macedo apontam que as habilidades seriam um recurso intermediário
para o alcance das competências no desenrolar da proposta curricular, diferentemente
do planejamento de controle de eficácia curricular que Tyler havia proposto. Elas
consideram “inegável que tal concepção de competência é parte da ideia de
competência como ela hoje vem sendo utilizada pelas políticas curriculares em
diferentes países e também no Brasil.” (LOPES; MACEDO, 2011, p. 54).
Em relação à discussão sobre mensurar a qualidade educacional a partir dos
anos noventa, período carregado por reformas nos sistemas de educação em
diferentes países, as autoras apontaram para a existência de um planejamento prévio
determinando as competências que seriam alcançadas e que baseadas nestas
competências existiriam ações avaliativas do desempenho estudantil visando medir a
eficácia curricular. Assinalaram uma retomada do modelo curricular de racionalidade,
argumentando “que há fragmentos de sentidos construídos pela elaboração tyleriana
que se hibridizam com outros sentidos na construção das políticas atuais voltadas
para a competência e fortemente marcadas pela avaliação.” (Ibid., p.55). Elas
acrescentaram que para constituição de competências havia a “contribuição
fragmentária”, apoiada em Piaget nos anos setenta na França, voltadas às situações
novas com operações concretas, abstratas e outras.
As autoras chamaram a atenção para a diferença entre o modelo
comportamental e o modelo cognitivo-construtivista de competência, afirmando sobre
este último, que a competência
não significa aplicar conhecimentos dados, um dos níveis da
taxionomia de Bloom. Trata-se de algo muito mais complexo, que não
pode ser reduzido a uma associação linear (ou multilinear) de
esquemas. (...) toda competência construída, além de uma
competência, é ferramenta para a construção de competência. (...)
toda competência é construída na prática social concreta. (...) não há
situação igual (...) [nem] treinada [nem] adquirida (...) o sujeito não é
mais o mesmo depois de acionar seus esquemas de forma competente
em uma dada situação. (LOPES; MACEDO, 2011, p. 55-56).

Contudo, as autoras apontaram que estas marcas de diferenciações não
costumam aparecer tão distintamente nas construções dos currículos.
Lopes e Macedo (2011) analisam a defesa desse modelo de competências
construídas por Perrenoud. As autoras mencionaram criticamente que Perrenoud

76

realçou as competências transversais abordando que estariam conectadas às “práticas
sociais” para fins de concepção e análise, visando a identificação de
características gerais da ação humana que funcionariam como
competências. O problema reside em que o exercício de extrair
características gerais das práticas sociais corresponde a abstraí-las
de seus contextos e de seus conteúdos. Com isso, elimina-se a
complexidade inerente à noção de competência, transformando-a em
associação linear de esquemas prévios e característicos do humano.
(LOPES; MACEDO, 2011, p.56).

Lopes e Macedo (2011) apresentaram a crítica que as competências tomaram
feições

que

conduziriam

à

situação

de

desempenho,

semelhantes

aos

comportamentais objetivos de outrora.
As autoras consideraram que competência representaria uma complexidade
conceitual de difícil operacionalização e apontaram que Perrenoud defendeu que as
“competências de alcance limitado podem funcionar como recursos para o
desenvolvimento de competências maiores e propõe que se busque mobilizá-las
independentemente e coordená-las para atuar sobre a situação global.” (LOPES;
MACEDO, 2011, p.56). Assim, as autoras denotaram que diferentes currículos
brasileiros e de outros países, com essência construtivista com competências, vinham
se explicitando com objetivos e associações a metas comportamentais que nos
remeteriam à traços de princípios de Tyler e explicitariam, além disso, o que Perrenoud
especificou como caracterização geral da atuação “humana: saber-fazer, saber-ser,
saber-aprender, cooperar ou até viver.” (Ibid., p.57), se inserindo na discussão da
inexistência de verdade científica única37.
Lopes e Macedo (2011) apontaram que o conhecimento se tornou um recurso
para o alcance das competências se afastando, neste aspecto, dos princípios
cientificistas de Tyler, mas permaneceram com a ponderação de ser “possível pensar
as políticas curriculares recentes como desdobramento da racionalidade Tyleriana.”
(Ibid., p.58). A escola permaneceu respondendo à finalidade de atender às demandas
do trabalho, mas, ao invés de se voltar a suprir as questões industriais de outrora,
“O carácter geral de competências como saber-aprender, saber-fazer, saber-ser se insere num
panorama de crise do cientificismo. As críticas ao realismo (...) puseram em xeque o conceito de
verdade com adequação do conhecimento àquilo que supostamente representava. Não havendo mais
uma única verdade, a ciência e o conhecimento perdem seus principais elementos legitimadores. O
conhecimento não pode se pretender válido por representar a realidade e a ciência não pode mais se
arvorar relevante porque descobre a verdade. A importância do saber passa a ser sua capacidade de
gerar uma ação, a medida do conhecimento é sua utilidade. O saber é performático e será tão melhor
quanto mais se adequar aos critérios de competência partilhados pela tradição e pela sociedade a
quem cabe avalia-lo. “(LOPES; MACEDO, 2011, p. 57).
37
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as competências tais como aparecem nas recentes políticas
curriculares respondem a uma demanda por trabalhadores polivalentes
para um mercado em constante transição. (...) Ao mesmo tempo, dela
se afastam propondo competências gerais, na medida em que as
necessidades desse mercado não mais podem ser precisadas.”
(LOPES; MACEDO, 2011, p. 57).

Elas acrescentaram que estas propostas curriculares caracterizam a
contextualização da pós-modernidade.
Ao defender a abordagem curricular por competências, foi discutido que
existiam diferentes concepções de competência com o argumento de que o vocábulo
“faz parte da linguagem comum, mas está também associado, em cada uma das
ciências humanas e sociais, a um conceito mais elaborado e que se insere no campo
conceitual específico da disciplina em questão.” (Perrenoud, 2013, p. 44).
Perrenoud (2013) argumentou que a imprecisão da conceituação, do como e
com quais finalidades as competências estariam sendo desenvolvidas, frente às
diferentes concepções da função social38 da escola, seriam exemplos responsáveis
por discussões dicotômicas e, então, formulou a indagação: “Do que estamos falando,
exatamente?” (Ibid., 2013, p.9). Ele apontou diferenciações entre a concepção aceita
nas ciências educacionais e na do trabalho, concepção que era aceita por juristas,
especialistas em informática e por linguistas. Outra concepção aceita por psicólogos,
outra por sociólogos, outra por antropólogos e economistas. Então, definiu
competências como produto de uma aprendizagem e ao mesmo
tempo, como fundamento da ação humana. Nas ciências da educação
e nas ciências do trabalho, identifica-se um amplo consenso em torno
da seguinte definição: a competência é o poder de agir com eficácia
em uma situação, mobilizando e combinando, em tempo real e de
modo pertinente, os recursos intelectuais e emocionais.
(PERRENOUD, 2013, p. 45).

Contudo, Perrenoud (2013) considerou importante apresentar outras definições de
competência formuladas por autores diferentes, pois considerou que suas definições

Sobre as funções ou finalidades escolares afirmou que “Os conhecimentos escolares não foram definidos,
prioritariamente, visando à preparação do maior número de alunos para a vida. Tais conhecimentos são
ensinados porque são considerados fundamentos indispensáveis para o aprofundamento da disciplina em
questão numa etapa mais avançada, ou seja, eles constituem a base dos estudos posteriores. Isto convém muito
bem aos alunos que continuarão estudando e aos seus pais, para os quais a preparação para a vida não é uma
preocupação. Aliás, para preparar os seus filhos para a vida, nada lhes parece mais crucial do que garantir que
façam os melhores cursos. (...) A intensão das reformas atuais não seria dar prioridade àqueles que farão cursos
superiores e sairão do sistema educacional com um nível de instrução elevado e um diploma que lhes abrirá as
portas do mercado de trabalho e permitirá o acesso a atividades profissionais invejáveis, sendo capazes de
continuar aprendendo, ao longo da vida, em função das necessidades.” (PERRENOUD, 2013, p.17-18).
38
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estão inseridas em aspectos de problematizações de variadas disciplinas.
Iniciou pela definição de Guillevic (1991) que considerou competência como
condição de lidar usando recursos de conhecimentos e memória, com sucesso, com
uma nova situação de trabalho, opondo-se a mera execução de uma tarefa. (Ibid., 45).
Expôs, ainda, a concepção de Gillet (1991) que, em outras palavras,
considerou uma competência alcançada se evidenciaria quando um indivíduo se
tornasse apto a reconhecer uma situação problemática e obtivesse sucesso em
resolvê-la com a bagagem de conhecimentos adquiridos. (Ibid., 45).
Perrenoud (2013) comparou a concepção de Gillet (1991) com de Tardif (1996),
sobre competências, apontando-as como semelhantes:
um sistema de conhecimentos, tanto declarativos (do que se trata)
quanto condicionais (o quando e o porquê) ou processuais (o como),
organizados em esquemas operacionais e permitindo, no interior de
um conjunto de situações, não apenas a identificação de problemas,
mas também a sua resolução, por meio de uma ação eficaz. (TARDIF,
1996, p. 31, apud, PERRENOUD, 2013, p. 45).

Perrenoud (2013) apresentou a concepção de Le Boterf (1994) que considerou
que para constituição da competência se envolveria um conjunto de recursos
orgânicos e subjetivos ligado ao desenvolvimento de processos operacionais que o
aluno ativa, mobiliza e põe em prática, como o raciocínio, a memória, sua capacidade
de avaliar, entre outras capacidades, que se ligam à comportamentos, permanecendo
um enigma de construção individual do processo de ensino-aprendizagem.
Perrenoud, defensor do desenvolvimento de competências, e não do ensino de
saberes, iniciando com a afirmação de que em um cenário de ensino obrigatório e em
meio social de convivência “pós-industrial, plural, multicultural, individualista e
globalizada, há uma diversidade imensa no âmbito das práticas dos adultos. Contudo,
essa diversidade não é infinita” (PERRENOUD, 2013, p. 200). Também afirmou a
possibilidade de definição de listagem de competências, que seriam uma “família de
situações” envolvendo a atuação humana, expondo sua visão de uma complexidade
que iria acarretar em “um impressionante caleidoscópio (...) o sistema educacional
não teria a mínima condição, durante a escolaridade obrigatória, de pretender
desenvolver todas as competências que poderiam ser necessárias para um ser
humano.” (PERRENOUD, 2013, p. 200). Ele apontou que este pensar propiciaria por
si só uma gama de oposições. Apontou para a formulação de listagem de competências,
não fundamentada em saberes, mas sim nas famílias de situações recomendando
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aproximações com a realidade vivenciada pelas pessoas, ou seja, procurar se opor
aos “lobbies disciplinares e de outra natureza (desenvolvimento sustentável,
interculturalidade e novas tecnologias, por exemplo), cujo ímpeto seria impor a sua
‘mercadoria’ nesse novo mercado. (...) (Ibid., p. 204)
Este autor defendeu que com cerca de dez competências calcadas na
realidade, propiciando “agir em famílias de situações que fazem parte da vida e que,
em determinados aspectos, seriam tão concretas quanto as situações de trabalho cuja
preparação constitui o foco da formação profissional” (Ibid., p. 200), se conseguiria a
preparação para vida antes do alcance de um ensino superior e abrangeria todos os
discentes da escola obrigatória. Listou as competências que elaborou afirmando não
ter se preocupado com ordenação e ponderou que baseou a listagem nas noções de
enfrentamento de riscos para promover a integridade em relação a “segurança,
identidade e autonomia.” (PERRENOUD, 2013, p. 204).
Apesar do autor ter falado em formular dez competências, ele registrou doze
na conclusão, da obra de 2013:
[1] Saber se defender contra as dependências, tanto em relação a
substâncias (álcool, tabaco, drogas, medicamentos) quanto no tocante
a tecnologias, pessoas, crenças, movimentos sectários ou mídias de
propaganda ou de publicidade. [2] Saber construir e fazer evoluir
qualquer tipo de relação envolvendo pessoas semelhantes ou
diferentes, incluindo a capacidade de romper tais relações de modo
‘civilizado’. [3] Saber preservar o seu próprio ‘capital de saúde’,
mensurando os riscos relacionados a hábitos alimentares, a um
determinado modo de vida, à prática intensiva de alguns esportes e à
exposição a doenças contagiosas, como as doenças sexualmente
transmissíveis. [4] Saber se orientar no mundo do trabalho, incluindo
as questões relacionadas à oferta de empregos e à vida nas empresas
e nas diversas comunidades de prática. [5] Saber defender os próprios
direitos em todas as áreas em que eles possam ser ameaçados, saber
se proteger da exploração, da espoliação, das injustiças, do assédio,
da discriminação, das pressões, das chantagens e das ingerências na
vida privada. [6] Saber se posicionar em uma ação coletiva; saber se
fazer ouvir, negociar acordos ou construir estratégias; saber assumir
responsabilidades ou lideranças. [7] Saber identificar as leis, os valores,
os princípios éticos, as regras e os costumes vigentes no lugar onde a
pessoa vive, trabalha e atua; saber se situar em relação a esse
universo normativo e buscar o devido equilíbrio entre o interesse
pessoal e o bem comum. [8] Saber preservar a própria autonomia
(física, prática, psicológica, intelectual, praxeológica, espiritual e
moral) em diversos contextos; saber impor e manter a autonomia sem
ser marginalizado ou viver em permanente conflito com as outras
pessoas ou com as instituições. [9] Saber aprender rapidamente como
se comportar perante os órgãos da administração pública, a justiça, as
companhias de seguro, o sistema bancário e as instâncias que querem a
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habilitação, o crédito e o emprego. [10] Saber prever, criar projetos e
estratégias; saber planejar o próprio futuro e conhecer as condições
para a realização dos seus planos. [11] Saber posicionar-se em relação
aos grandes debates contemporâneos, referentes às relações NorteSul, à globalização, ao desenvolvimento sustentável, à energia, ao
controle das instituições financeiras, à agroindústria, à indústria
farmacêutica, à engenharia genética, à tributação, ao direito da família, etc.
[12] Saber dar sentido à própria identidade e às questões envolvendo a
pertença, a metafísica e os valores pessoais, sem precisar desprezar,
excluir ou agredir os outros.” (PERRENOUD, 2013, p. 204-205).

Este autor ponderou que a concepção de competência incidiu sobre as práticas
pedagógicas direcionadas pelo currículo por competência, conhecer elementos, a
favor e contra, arrolados nas discussões entre pesquisadores e educadores se torna
pertinente. Assim, ele exemplificou as realidades diferenciadas dos sistemas
educacionais, frente ao denominado Ensino Fundamental (EF), entre os países,
mostrando que ele:
é uma ideia difundida em Portugal e na América Latina. Em outros
países, fala-se de uma base comum de conhecimentos e de
competências, ou ainda de padrões. Nos países em que a escola não
é obrigatória, mas apenas a instrução, a educação básica define aquilo
que todo adolescente de 15 ou 16 anos deve saber e ter condições de
fazer, seja qual for o modo como ele tenha aprendido. O programa de
ensino obrigatório deve, evidentemente, incluir tudo aquilo que se
acredita ser fundamental, mas são também acrescentados outros
conteúdos, fazendo com que não se saiba, exatamente, o que é
realmente imprescindível. (PERRENOUD, 2013, p.23-24).

Para ele, as taxas díspares entre os discentes que seguiram seus estudos
alcançando o ensino superior e os que abandonaram a escola cedo se tornaram
relevantes, mas que haveria um investimento para que a situação não persistisse
reduzindo as taxas de abandono e elevando as da continuidade dos estudos.
Numa sociedade na qual a maioria dos alunos abandona os estudos
aos 15 anos, necessariamente, a preocupação era muito maior em
relação ao que iria lhes acontecer. A partir do momento em que esses
alunos passaram a constituir uma minoria, a base comum começou a
fazer menos referência à vida, dando uma ênfase cada vez maior à
continuação dos estudos e definindo, progressivamente, a educação
básica como uma prévia, como um pré-requisito para as diversas
áreas da escolaridade pós-obrigatória. (PERRENOUD, 2013, p. 24-25).

Permanecendo na argumentação sobre o desencontro dicotômico, levantado
por Perrenoud (2013) sobre se estar falando da mesma “coisa” em relação às
competências, destacado aqui anteriormente, o autor fez reflexões sobre o
construtivismo. Como este autor mesmo mostrou, ´desde o século XX esta teoria fluiu
entre “os maiores psicólogos (...) construtivistas: Piaget, Wallon, Vygotski e Bruner.
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(...) [e flui entre] pedagogos e os especialistas em didática (...) numa visão
construtivista dos conhecimentos e da aprendizagem.” (PERRENOUD, 2013, p. 80).
O autor ponderou o socioconstrutivismo como associado às “interações sociais
e do conflito denominado ‘sociocognitivo’.” (Ibid., 2013, p.80), destacando que esta
teoria se tornou uma referência no meio educacional, mas questionou se representaria
um único modo de pensar. Argumentou que a constante preocupação de autoridades
ligadas a educação insistindo que ele seja seguido demonstraria uma premissa que
seria desnecessária caso os docentes “tivessem uma formação decente em ciências
sociais, humanas e principalmente, em ciências da educação. (...) Não seria mais uma
questão de opinião e sim um saber profissional compartilhado, fundamentado em
múltiplos trabalhos de pesquisa.” (PERRENOUD, 2013, p. 80). Ele questionou as
práticas de aulas expositivas, ressaltando que muitos estudantes necessitariam de
materiais concretos para experimentar, observar, enfim, “agir sobre a realidade, para
compreendê-la.” (Ibid., 2013, p.79). Ele valorizou as pedagogias com enfoques em
métodos ativos enfatizando sobre o construtivismo que foi apenas uma
teoria da aprendizagem, na qual não impõe nenhum método pedagógico
específico, afirmando, “simplesmente”, que quem aprende é o aluno, que
ninguém pode aprender por ele e que, portanto, a ação didática passa
pela aplicação de situação de aprendizagem e de atividades
suscetíveis de provocar as reorganizações cognitivas visadas. Assim,
não basta afirmar que o saber é construído por meio da atividade, é
necessário determinar de forma precisa as suas respectivas
condições. (...) ninguém tem um domínio total da organização do trabalho
a ser implantada para que a maioria dos alunos, e principalmente
aqueles que mais necessitam, sejam colocados, frequentemente, em
situações desafiadoras. (PERRENOUD, 2013, p. 82-83).

Este autor defendeu que independentemente da intenção de um trabalho voltado
ao desenvolvimento de competências, a utilização de métodos ativos seria o indicado
para as práticas pedagógicas, por “favorecer um maior investimento subjetivo do aluno
no trabalho escolar.” (PERRENOUD, 2013, p.82) Este autor criticou as resistências de
profissionais de educação, intelectuais e incluiu responsáveis de alunos, indicando que
se desapegassem da organização curricular disciplinar tradicional.
Em relação ao aprendizado de tecnologias, este autor mostrou considerar que
a educação tecnológica é “uma porta de entrada para as ciências, pois, na tentativa
de compreensão de um determinado funcionamento, há um interesse subjacente
pelas leis da física, da química ou da biologia.” (PERRENOUD, 2013, p.128). Ao
discutir que no cotidiano da vida e trabalho das pessoas as tecnologias estariam cada
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vez mais presentes, o autor se preocupou em alertar que o ser humano não seria um
“robô descerebrado” para utilizar tecnologias sem entender o funcionamento, pois, “a
superioridade do ser humano reside na compreensão daquilo que ele faz (..) escolher
com conhecimento de causa as ferramentas realmente necessárias, sem depender
permanentemente de especialistas e de vendedores.” (PERRENOUD, 2013, p.127),
o que evitaria o desprazer, como ele exemplificou de descobrir que um aparato novo
poderia custar menos do que o conserto de um defeituoso, principalmente porque, ao
contrário de países desenvolvidos, em países com baixo desenvolvimento “é vital que
se saiba consertar diversas máquinas.” (Ibid., p.127). Então, indicaria que a escola
oferecesse alguns conhecimentos sobre como os aparatos funcionariam utilizando
elementos eletrônicos, tipos de energias e componentes ecológicos amparados em
dados da química, da física ou biologia.
Perrenoud (2013) afirmou que as instituições escolares não destinavam tempo
compatível para um desenvolvimento tecnológico estudantil e apontou, como a
dificuldade deste desenvolvimento, o não entendimento das instituições escolares em
identificar que, por intermédio de seus recursos próprios, a informática se incumbiria
“de formar o usuário, tornando os comandos cada vez mais intuitivos e próximos do
senso comum, colocando também à sua disposição manuais, vídeos, ajuda online e
fóruns na internet” (PERRENOUD, 2013, p.113).
Então, Perrenoud (2013) sugeriu para a instituição escolar que, ao invés de
trabalhar com aspectos que tecnologicamente evoluem e se superam, se voltasse à
dedicação em desenvolver

competências sobre os “riscos, abusos, golpes ou

manipulações que podem vitimar os usuários ingênuos no que diz respeito à
informática, aos sites da internet, ao correio eletrônico, às redes sociais”
(PERRENOUD, 2013, p. 114) e complexidades do uso das tecnologias.
Para este autor, este não entendimento acarretou em uma prática inicial para o
aprendizado de como manipular os aparatos tecnológicos: comandos por meio do
mouse e teclado, acessar menu. Contudo, destacou a relevância da evolução rápida
das tecnologias, apontando que atualmente haveriam comandos desenvolvidos, por
exemplo, por meio de voz e olhar, que já ocorreram superações como o uso do
disquete, direcionando à reflexão sobre dar condições de compreender e acompanhar
tais evoluções vindouras, fora do ambiente escolar.
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2.2.3 INTEGRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Esta investigação buscou como as tecnologias estão sendo integradas nas
práticas pedagógicas, a luz do currículo e planejamento.
Lopes e Macedo (2011) apontaram que falar de integração no âmbito da
constituição curricular constituía-se em complexidade, pois, remeteria a mais de uma
interpretação e/ou ponderações, diferentes terminologias como “currículo global,
metodologia de projetos, currículo interdisciplinar, currículo transversal.” (Ibid., p.123).
Apresentaram que agruparam a discussão em três diferentes modalidades de
integração na historicidade de constituição de currículo: “... pelas competências e
habilidades a serem formadas nos alunos; ... de conceitos das disciplinas mantendo
a lógica dos saberes disciplinares de referência; ... via interesses dos alunos e
buscando referência nas demandas sociais” (LOPES; MACEDO, 2011, p.123) As
autoras acrescentaram que além dos contextos sociais, os políticos em amplos
questionamentos, também referenciam as discussões.
Indo além da visão defensora de Perrenoud (2013), as autoras que
apresentaram particularidades e críticas ao modelo curricular por competências
consideravam o modelo por competências curriculares como uma proposta de
integração de seus constituintes que veio se desenvolvendo “de forma correlacionada
ao currículo disciplinar (...) têm apresentado um currículo em que as competências a
serem ensinadas são listadas por disciplina.” (LOPES; MACEDO, 2011, p.124).
Assis (2010) explicitou que entre os séculos XV e XVIII, período da denominada
Era Moderna, a apresentação dos conhecimentos passou a ter a forma de disciplinas,
após ter incidido sobre os conhecimentos tratados na Era Feudal, as perspectivas
burguesas frente à mudança política, econômica e social voltada ao pensamento
industrial, que foram evoluindo intensamente, principalmente com o desenvolvimento
da visão fordista. Então, iniciativas estruturalistas e racionalistas incidiram em
diferenciadas áreas de conhecimentos e tornando-os especializados além de terem
sido divididos em agrupamentos menores, de tal modo, que estes foram denominados
disciplinas. Contudo, sobre as disciplinas, a partir de meados do século XX,
encontramos discussões ponderando esta fragmentação de saberes. Esta autora se
amparou em Houaiss (2008) interpretando que o significado de disciplina nos levaria
a um “ordenamento, tornando-o metódico e sujeito às regras de organização
previamente definidas” (ASSIS, 2010, p.1)
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Lopes e Macedo (2011) para discutir sobre a modalidade de integração de
conceitos das disciplinas mantendo a lógica dos saberes disciplinares e as
especificaram como “disciplinas acadêmicas”, recorreram a Bruner que apresentou
que se prender sobre de que modo ocorre o relacionamento entre as estruturadas
disciplinas seria o aprendizado da própria estrutura disciplinar. Recorreram também a
Hirst e Peters que criticaram a integração por prejudicar o que seria específico no
conhecimento, produzindo artificialidade conceitual de diferentes domínios.
As autoras discutiram a interdisciplinaridade partindo do pensar sobre constituição
curricular que valorizava as disciplinas, concebendo possível modo de inter-relação
e/ou integração por temas ou problemáticas presentes nas “disciplinas de referência”,
com formulações de projetos interdisciplinares, ponderando que ela:
pode ser pensada quando uma dada disciplina escolar incorpora
objetivos de formas de conhecimentos diversas, genuinamente
articulados. (...) torna-se importante, pois permite desenvolver a
existência de inter-relações entre os objetivos. É possível afirmar que
a perspectiva integrada de tais enfoques curriculares permanece hoje
na concepção de interdisciplinaridade. (LOPES; MACEDO, 2011, p.
131).

Lopes e Macedo (2011) contextualizaram que os estudos teóricos, de enfoques
filosóficos relativos à interdisciplinaridade desenvolvidos nos EUA, foram iniciados no
Brasil, ao final da década de setenta, por Hilton Japiassu, sendo que “Suas análises,
apesar de não terem interlocução com o campo do Currículo, tiveram impacto no
campo educacional. Isto, ao menos em parte, se deveu à incorporação de suas ideias
por Ivani Fazenda, autora com expressão no campo da Didática.” (Ibid., p.132).
Para definir interdisciplinaridade, Japiassu deu uma feição “de finalidade e
horizonte epistemológico sendo a unidade do conhecimento.” (op. cit., p. 132). Em sua
definição Japiassu se baseou na conceituação que seria disciplina como significando
ciência, indicando o resultado do trabalho científico especializado, um
conjunto de conhecimentos com homogeneidade de métodos, planos
de ensino e formação de maneira a garantir a reprodução desse
conhecimento no mesmo domínio. (...) ele define interdisciplinaridade
como um conjunto de definições e de regras de demonstração e
dedução – uma axiomática – comum a um grupo de disciplinas
conexas, expressado em nível hierárquico imediatamente superior a
essas disciplinas, garantindo a unidade das mesmas. (LOPES;
MACEDO, 2011, p.132).
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Assis (2010) ressaltou que, na década de setenta, a concepção de
interdisciplinaridade envolveu a proposta de práticas pedagógicas voltadas a superar
as demarcações disciplinares, incluindo a alteração de posturas, abrindo espaço para
diálogos entre seus respectivos educadores, propiciando a elaboração de projetos,
situações-problema ou atividades interdisciplinares, ultrapassando suas unidades.
Lopes e Macedo (2011) apresentaram que a concepção de interdisciplinaridade
dada por Japiassu abordou a cooperação, indo além de coordenação entre as
disciplinas quanto à conceitos, procedimentos técnicos e usos de instrumentos, sem
haver superação entre elas, buscando que elas religassem seus conhecimentos
fronteiriços, reencontrando a “unidade do conhecimento do fenômeno humano, algo
imposto pela própria atividade científica e pela complexidade dos problemas a serem
enfrentados.” (Ibid., p.133).
Fazenda, a partir de Japiassu, se voltou para as práticas escolares com
integração por meio da interdisciplinaridade, gerando mudanças atitudinais docentes,
impactando em propiciar o afloramento de “potencialidades ocultas nos alunos. (...) um
processo de autodescoberta e integração com o Outro, processos que teriam sido
obstaculizados pelas ordens culturais estabelecidas.” (Ibid., p.134).
Lopes e Macedo (2011) ressaltaram que as relações docente-discentes, na
abordagem interdisciplinar dada por Fazenda, se apresentaram com a indicação de
disponibilidade docente em aprender com seus estudantes. Destacaram que “o
processo

de

autoconhecimento

é

o

conhecimento

de

uma

totalidade,

obrigatoriamente, interdisciplinar. (...) como uma mudança de atitude diante das
disciplinas.” (Ibid., p.134). Indo além, ressaltaram, também, que existiam inúmeras
críticas a estas abordagens
por não problematizarem questões históricas e políticas que
sustentam a organização disciplinar. [Citam que] Para Veiga-Neto, a
interdisciplinaridade não deve ser compreendida como uma
metodologia mágica, capaz de garantir a mudança educacional. (...) o
conhecimento disciplinar não é decorrente da fragmentação do objeto
a ser investigado, mas da separação entre o pensamento e suas
produções e o que é pensado, incluindo aí a nós mesmos. (...) a busca
de uma Razão unificada é não apenas vã, mas nos leva a uma
perspectiva essencialista e idealista. A Razão é uma produção
histórica e humana a ser problematizada, (...) não tem um passado
mítico unificado a ser resgatado. (LOPES; MACEDO, 2011, p.135).

Segundo Assis (2010), nesta mesma década de noventa, houve críticas como
as de Jantsch e Bianchetti, Frigotto, à concepção de interdisciplinaridade, pois, além
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de desconsiderar o aspecto histórico, se apoiava em considerar que a superação dos
limites disciplinares estava vinculada à ações e pretensões dos profissionais de
educação. As críticas versavam que
a abordagem interdisciplinar deve ser entendida como processo
histórico no qual é possível a convivência entre a interdisciplinaridade
e a especialidade (...) e apoiados no materialismo histórico, essa
vertente de análise baseia-se no princípio de que a ação dos sujeitos
é fortemente influenciada pela dinâmica sociocultural, o que torna a
autonomia dos sujeitos relativas. (ASSIS, 2010)

Assis (2010) ressaltou que a abordagem interdisciplinar veio sendo vista como
uma conceituação que abarcava diferenciados modos de serem desenvolvidas e
abordadas, sendo considerada polissêmica.
Além da concepção integradora interdisciplinar, uma outra modalidade foi
descrita como a “integração via interesses dos alunos e buscando referência nas
demandas sociais” por Lopes e Macedo (2011) e estas mencionaram Dewey,
Kilpatrick, Paulo Freire, Hernández e Ventura e César Coll como idealizadores da
formulação de projetos como meio de integração curricular voltados a atender aos
interesses estudantis. Destacaram que ao atender os interesses estudantis se
conectava aos desígnios educacionais com tendência “progressivista” desenvolvida
por Dewey ou tendência política valorizada pela “perspectiva crítica aos saberes que
sustentam a ordem instituída, como, por exemplo, em Paulo Freire.” (Ibid., p.125).
Acrescentaram que existiam diferenciações sobre a vida social e interesse estudantil,
devido a distintas visões conceituais que envolviam a relação sociedade e educação,
mas se assemelham quanto ao “questionamento à lógica das disciplinas acadêmicas,
levando ao desenvolvimento dos trabalhos mais expressivos sobre integração
curricular.” (op. cit., p.125).
Lopes e Macedo (2011) assinalaram que Kilpatrick, com trabalho divulgado em
1918, que para desenvolver um currículo integrado propôs um método de trabalho
com projetos que visava uma atuação no meio social. Assim, os próprios estudantes
organizariam e resolveriam problemáticas de suas realidades cotidianas nas salas de
aulas, com orientação docente e “a inter-relação dos saberes necessários à solução
das questões colocadas pelo projeto.” (op. cit., p.125). A proposta abrangia os
questionamentos sobre “Como o aluno aprende? Como a aprendizagem contribui para
uma vida melhor? Que tipo de vida é melhor?” (op. cit., p.125) incrementando a
socialização e por meio do aprendizado de habilidades e atitudes buscando qualidade
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de vida em seu ambiente de convívio. Esta proposta foi vista inicialmente como um
trabalho teórico. Contudo, a divisão do projeto em quatro partes o levava a ser
relacionado a uma perspectiva instrumental de planejamento. A proposta de projeto
era dividida em
definição do objetivo, definição do plano de trabalho para solucionar o
projeto; execução do plano; avaliação de projeto realizado. (...) A
pretensão de Kilpatrick era a de empregar leis de ensino, de forma a
combinar Dewey e Thorndike. Com isso, sua proposta acaba por
assumir um perfil instrumental, sem, por exemplo, se preocupar em
colocar as disciplinas escolares a serviço da formação para a
democracia, como propõe Dewey. (...) O próprio Dewey manifesta
crítica ao método de projetos, dado o carácter efêmero dos interesses
dos alunos, valorizados na proposta. (LOPES; MACEDO, 2011, p. 126).

As autoras apresentaram, então, que para Dewey a utilização de projeto
preencheria de modo verdadeiro, condições educacionais que incluíssem
a) o interesse do aprendiz, capaz de abranger o pensamento e
envolver uma ação duradoura; b) o valor intrínseco da atividade para
a vida, em vez de uma concepção em atividades triviais, relacionadas
apenas ao prazer imediato; c) a inclusão de problemas que despertem
curiosidade e exijam novas informações – afinal, nada existe de
educativo em uma atividade agradável que não dirija o espírito para
novos campos; d) o prolongamento do projeto por um apreciável
intervalo de tempo, a fim de permitir essa passagem para novos
campos. (LOPES; MACEDO, 2011, p. 126).

Estas autoras discutiram que no contexto da época de estudos de Dewey vinha
ocorrendo, nas escolas, a utilização do método de projetos para integrações
curriculares, sendo que algumas destinavam horário na grade curricular sob
direcionamento docente. Contudo, sem o compromisso de utilização, formulada por
Kilpatrick, de atividades de solução de problemas da vivência estudantil, mas
mantendo atividades em equipe, desenvolvendo a socialização.
Lopes e Macedo (2011) apresentaram que Hernández e Ventura discutiram a
utilização de projetos escolares reunindo as ideias de Kilpatrick e do construtivismo.
Esta dupla de autores espanhóis ponderou que os projetos iriam propiciar aos
estudantes que construíssem seus conhecimentos a partir desta utilização associada
à problemas que correlacionassem diferenciadas informações ou os conteúdos.
As autoras destacaram também o educador César Coll, da Espanha, que teve
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participação nas propostas de trabalho com projetos abarcando temas transversais39,
voltados a fatos da vivência do dia a dia estudantil em seu país. Coll foi destaque na
Espanha na década de noventa, por sua influência durante reforma curricular, e assim,
inúmeros estudos espanhóis deste assunto foi divulgada no Brasil, reforçando a ideia
de integração curricular. Então, Coll em 1996 no Brasil, colaborou com o trabalho de
ajuntamento dos temas transversais aos PCNs no EF e os temas transversais geraram
uma complexidade em torno de sua definição e assim como a essência do trabalho
com projetos gerou variáveis:
(...) não é possível definir uma única orientação a respeito dos temas
transversais. (...) a pretensão é de que determinados temas,
entendidos como vinculados ao cotidiano dos alunos e às questões de
importância social, sejam escolhidos para fazerem parte do currículo
atravessando todas as disciplinas escolares, mantidas em um eixo
considerado como longitudinal. (...) diferentes interpretações são
construídas, frequentemente de forma associada à pretensão de não
abrir mão dos chamados conteúdos tradicionais das disciplinas
escolares. (...) Os temas transversais incorporados (...) No Brasil, no
tema mais amplo, Convívio Social e Ética, foram (...) Ética, Pluralidade
Cultural, Meio Ambiente, Saúde e Orientação Sexual. (LOPES;
MACEDO, 2011, p. 127-128).

Lopes e Macedo (2011) apresentaram que nas reformas, na Espanha e no
Brasil, a perspectiva construtivista foi associada aos temas transversais, e incluído
que os saberes prévios estudantis que seriam acrescidos de outros saberes recém
aprendidos e associados à realidade do dia a dia dos estudantes. Elas explicitaram
que os temas transversais, voltados a considerar os saberes prévios estudantis,
apontaram para uma contradição na forma com que a proposta disciplinar vem sendo
organizada, já que o escopo das disciplinas não se limita ao aspecto acadêmico
destinado a certa constituição social, havendo diferenciados saberes e desígnios.
Assim, as autoras apresentaram a discussão:
(...) não se submete a uma efetiva crítica a organização disciplinar nem
os fins acadêmicos a ela vinculados, tampouco são criticadas as
relações entre currículo e sociedade que sustentam tal vinculação. Se
os temas transversais referem-se a questões entendidas como
importantes para a sociedade contemporânea, por que esses temas
não servem de referência para construir os conteúdos das disciplinas
escolares? Neste sentido, os temas, entendidos como relevantes, são
colocados em uma posição inferior – transversal – frente ao currículo
“Os temas transversais incorporados na reforma curricular espanhola foram: Educação Ambiental,
Educação para Saúde e Sexual, Educação para o trânsito, Educação para a Paz, Educação para a
Igualdade de Oportunidades, Educação do Consumidor, Educação Muticultural e, como tema central
articulado a todos os demais, Educação Moral e Cívica.” (LOPES; MACEDO, 2011, p. 127-128).
39

89

realmente valorizado – o eixo longitudinal –, o qual permanece
regulando a produção dos conteúdos curriculares. (LOPES; MACEDO,
2011, p. 129).

Lopes e Macedo (2011) discutiram que na década de noventa na Inglaterra houve
um conflito na reforma dos currículos frente à organização por disciplinas e por temas
transversais nas escolas secundárias, pois, estes últimos se tornaram “quasedisciplinas” (Ibid., p.129), não foram isolados de acordo com as demais disciplinas e
se destacaram. Elas explicitam que “A transversalidade permanece assim submetida
à lógica da organização disciplinar e não consegue inserir no currículo finalidades
entendidas como mais vinculadas à perspectiva crítica.” (op. cit., p.129).
Estas autoras destacaram James Beane e Michael Apple como dedicados à
perspectiva crítica educacional das propostas de integração curricular visando à
democracia na formação estudantil para a convivência em sociedade. Assim, o
enfoque desta concepção, inspirados e reformulando a proposta de Dewey, tinha
buscado destacar “as desigualdades sociais e à crítica à introdução de princípios da
racionalidade econômica nas escolas.” (LOPES E MACEDO, 2011, p.129), mas
deixando de lado o enfoque da psicologia e ficando a cargo docente a integração
disciplinar escolar com o aprofundamento destes desígnios destacados. Com esta
concepção propuseram um rearranjo por temas de interesses estudantis e
considerando a comunidade escolar, frente ao incremento de sua visão crítica, com
desdobramentos de operacionalização sob forma de atividades.
Na perspectiva crítica não haveria, de acordo com cada tema de trabalho, a
indicação de ordenamento dos conteúdos de cada disciplina “acadêmica e /ou
científica” (Ibid., p.130). As autoras explicitaram que esta concepção crítica não veio
abordando
uma teorização sobre por que há uma estabilidade da organização
curricular e, com isso, também deixa de favorecer elementos capazes
de compreender as razões para o insucesso de propostas curriculares
integradas. Mantém também certo ceticismo ao defender as
disciplinas acadêmicas criticando que a escolarização é que as faz se
afastar de finalidades voltadas aos interesses dos alunos. (LOPES;
MACEDO, 2011, p. 130).

Lopes e Macedo (2011) acrescentaram que na perspectiva crítica de Beane
existiria valorização docente, destacaria o professor durante os planejamentos,
reduziria o número de estudantes e das horas que o docente permaneceria na sala
de aula e se extinguiria a normatização frente à livros textos e testes avaliativos dos
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estudantes sobre “saberes das disciplinas escolares de cunho acadêmico.” (Ibid.,
p.130). Esta possibilidade de alteração seria uma idealização de planejamento que
propiciasse uma integração curricular. Contudo, as autoras expuseram suas críticas à
Beane, porque ele deixou de teorizar seus argumentos sobre tais mudanças que
gerariam “estabilidade da organização curricular e ... de [nos levar à] compreender as
razões para o insucesso de propostas curriculares integradas.” (Ibid., 130) e que
apresentava a crítica de que o causador do distanciamento de objetivos incidindo nos
interesses estudantis era a escolarização. Assim, as autoras consideraram que Beane
revelava uma certa defesa às disciplinas acadêmicas. (Ibid., p.131).
As autoras concluem esta modalidade de integração a partir do interesse discente
caracterizando-a como progressista e sendo associada ao aspecto crítico.
Nas DCNEF (2013) encontramos sobre a integração curricular quatro vertentes,
com fundamentação apoiada em Basarab Nicolescu (2000), que estariam em um
“arco” do conhecimento as abordagens interdisciplinaridade, transdisciplinaridade,
pluridisciplinaridade40 e disciplinaridade e que demandavam cuidado especial no meio
escolar, já que propiciariam aos profissionais de educação diferenciadas práticas
pedagógicas com reflexos na organização dos afazeres estudantis. Utilizou
concepções baseadas nas elaborações de Nicolescu, apresentando que
A transdisciplinaridade refere-se ao conhecimento próprio da
disciplina, mas está para além dela. O conhecimento situa-se na
disciplina, nas diferentes disciplinas e além delas, tanto no espaço
quanto no tempo. Busca a unidade do conhecimento na relação entre a
parte e o todo, entre o todo e a parte. Adota atitude de abertura sobre as
culturas do presente e do passado, uma assimilação da cultura e da arte.
O desenvolvimento da capacidade de articular diferentes referências
de dimensões da pessoa humana, de seus direitos, e do mundo é
fundamento básico da transdisciplinaridade. (BRASIL, 2013, p.28)

Com as tantas demandas educacionais propiciando mudanças das tradicionais
condições de responsabilidades individuais, solitárias, junto a uma turma estudantil,
uma instituição escolar se imbuir das concepções de planejamento e trabalho coletivo
em que as responsabilidades pelo trabalho envolveriam docentes, diretor, psicólogos
escolares, técnicos educacionais e outros, explicitado como “um processo coletivo de
Utilizando a fundamentação teórica dada por Basarab Niclescu as DCNEF (2013 apresentaram “...
a disciplinaridade, a pluridisciplinaridade, a transdisciplinaridade e a interdisciplinaridade são as quatro
flechas de um único e mesmo arco: o do conhecimento. Enquanto a multidisciplinaridade expressa
frações do conhecimento e o hierarquiza, a pluridisciplinaridade estuda um objeto de uma disciplina
pelo ângulo de várias outras ao mesmo tempo. Segundo Nicolescu, a pesquisa pluridisciplinar traz algo
a mais a uma disciplina, mas restringe-se a ela, está a serviço dela.” (BRASIL, 2013, p.28).
40
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trabalho” (BORGES, 2010), remetendo para um apoio sobre esta prática.
Borges (2010) se apoiou em Lessard (2005) para explicitar que a concepção
de “trabalho coletivo”, pelo aspecto sociológico, foi também denominado “trabalho
colaborativo” pelas interações de divisão de trabalho que ocorreram, no mínimo entre
dois educadores com funções semelhantes ou parcialmente idênticas ou mesmo não
semelhantes, mas que operaram frente aos “alunos, material didático, estratégias e
conteúdos de ensino, projetos de estabelecimento, relação com os pais de alunos, com
dirigentes escolares, etc., assumindo responsabilidade coletiva desse trabalho.”
(BORGES, 2010). Esta autora também se amparou em Marcel et al (2007) que defendeu
a distinção entre trabalho dentro e fora das salas de aulas. Borges (2010) apontou
também para a denominação “trabalho partilhado”, remetendo-se para a “ação comum,
ou seja, uma coordenação de ações individuais (...) essencialmente administrativa”
(Ibid.) visando o alcance de um mesmo objetivo e remetendo-se à “colaboração (...)
interdependência decorrente da partilha de um espaço e de tempos de trabalho (...) a
comunicação, (...) tomada de decisão (...) objetivo comum partilhado pelos agentes
escolares são dependentes no trabalho e (...) necessitam agir conjuntamente”. (Ibid.).
Borges (2010), apoiada em Tardif e Borges (2009), apontou que ocorriam
episódios de colaboração entre profissionais de educação, classificados como “modo
periférico”, que seriam atividades ocasionais como reuniões pedagógicas, trocas de
materiais, conselho de classe, dicas de rotinas e outros. Contudo, ressaltou que houve
uma transformação, ao longo do tempo, de partilha, cooperativo e colaborativo,
relacionado as mudanças devido às reformas do sistema educacional em diferentes
países, provocando um avanço do trabalho do professor e da “multiplicidade dos
agentes escolares” (BORGES, 2010), havendo o exercício de outros afazeres
docentes frente à demanda estudantil bastante diferenciada. Houve alteração das
finalidades da escola e dos “princípios que regem a transmissão dos saberes (...)
orientações visam o desenvolvimento de competências” (ibid.), o estudante se
tornava, sob a visão reflexiva e do construtivismo, agente central de sua
aprendizagem. Assim, o docente visava um gradativo desenvolvimento de
competências durante

a

escolarização

estudantil, havendo

uma mudança

considerada como um avanço nas características dos afazeres reduzindo o enfoque
disciplinar, valorizando a centralidade na diversidade de estudantes e, frente as
instituições escolares, houve uma
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redistribuição de poder (...) e à ênfase da equipe-escola enquanto
unidade responsável pela interpretação, adaptação, negociação e
mesmo criação de regras e de uma cultura próprias, assim como pelo
desenvolvimento dos novos parâmetros de profissionalismo oriundos
do movimento pela profissionalização docente e, também, das
exigências em termos de obrigação de resultados que vêm sendo
imputadas aos estabelecimentos de ensino e, por consequência, ao
coletivo docente. (...) Neste contexto, o currículo escolar se expande
a fim de integrar novos objetivos de aprendizagens (...) valores
[ligados a temas transversais] (...) programas escolares passam a
preconizar a adoção de práticas colaborativas. (BORGES, 2010).

Estes autores apresentaram discussões que caracterizaram a relevância do
diálogo integrador em equipe pedagógica para planejamento de práticas,
contextualização das realidades e demandas estudantil. Para fins desse estudo, é
necessário refletir sobre como propiciar aos discentes o desenvolvimento de posturas
de usuários e produtores frente às tecnologias digitais, integrando-as às práticas de
ensino-aprendizagem?
Entendemos que a utilização de tecnologias pressupõe uma oportunidade para
desenvolver saberes prévios dos estudantes, estimular suas curiosidades, individuais
e coletivas, além de buscar conhecimento do mundo real em se convive. A cada turma,
série, ano escolar seria possível avançar no aprimoramento e construção de saberes.
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CAPÍTULO 3:

METODOLOGIA: APRESENTAÇÃO DO CASO
Este capítulo tratou de aspectos metodológicos pertinentes à investigação cujo
objetivo geral foi analisar a integração do Laboratório de Informática (LI) às práticas
pedagógicas dos professores dos Anos Iniciais (AI), ou seja, do 1º ao 5º anos escolar
em uma escola referência em currículo, na cidade do Rio de Janeiro (RJ) e apresentou
o campo a partir do qual esta pesquisa foi desenvolvida. Trata-se de um dos campi de
uma instituição pública federal a ser apresentada mais adiante, no qual a pesquisadora
veio trabalhando há 33 anos, tendo exercido diversas funções como regente de
diferentes anos escolares, depois coordenadora pedagógica de Estudos Sociais, voltou
para a regência, após Professor Orientador Pedagógico41 (POP) de 1º ano. Em 2018,
um ano atrás, retornou para a coordenação pedagógica de Estudos Sociais, estando
com o mestrado iniciado nesta linha de pesquisa, TICPE, e procurou dialogar nos
espaços de planejamentos coletivos sobre práticas pedagógicas integradas ao LI.

3.1 PROCEDIMENTOS
A pesquisa envolveu o estudo de documentos disponíveis no site da instituição,
Projeto Político Pedagógico Institucional (PPPI), portarias, publicações em suas revistas
online, assim como uma contextualização histórica, legislações e concepções políticopedagógicas que podem orientar as práticas pedagógicas dos professores e demais
integrantes da comunidade. Para o desenvolvimento deste trabalho, também se
recorreu à aplicação de questionário contendo perguntas abertas e fechadas junto aos
professores dos AI (APÊNDICE A). Junto aos coordenadores pedagógicos de NC e
equipe docente responsável pelo LI, coordenador e regentes, foram realizadas
entrevistas (APÊNDICES B e C). Com estes dados em mãos, foi realizada análise de
conteúdo a partir de contribuições Bardin (1977) e Franco (2007), com objetivo de
buscar responder as questões de estudo.
Desde os primeiros passos de planejamento, o diálogo com professoresdoutores pesquisadores, pesquisadores, da universidade em que este estudo estava
sendo orientado, foram de extrema importância para a estruturação desta

41

Inicialmente esta função docente era chamada de Supervisão de Série e foi extinta por alguns. A
função foi retornada com o nome Orientador Pedagógico (OP) e depois de Professor de Apoio
Interdisciplinar (PAI). No momento denomina-se POP (Professor Orientador Pedagógico).
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investigação. Atualmente os pesquisadores-cientistas não legitimam crenças em
neutralidade, verdades em produção de leis gerais e nem plena objetividade científica.
Este estudo foi estruturado procurando investigar o “estado atual de conhecimento
sobre a temática focalizada, de modo que (...) possa, de alguma forma, inserir sua
pesquisa no processo de produção coletiva do conhecimento.” (MAZZOTTI, 2006, p. 638)
A importância deste diálogo inicial se tornou significativamente um marco
essencial, embora embrionário. A investigação surgiu e se desenvolveu direcionada a
ser continuamente repensada, atualizada, criticada e avaliada pela comunidade
acadêmica por meio do diálogo. Conforme Meirinhos e Osório (2010), que se
ampararam em Patton (1990), tivemos a pretensão de extrapolar o contexto da
instituição, pois, em lugar do vocábulo generalizar, extrapolar
se refere às possibilidades de transferência de conhecimento de um
caso a outro caso posterior. As conclusões de um estudo poderão ser
extrapoladas ou transferíveis para outros casos tendo em conta as
similaridades das condições particulares e contextuais de cada
situação. (MEIRINHOS; OSÓRIO, 2010, p.54)

No intuito de incrementar as práticas pedagógicas por meio da promoção de
ponderações críticas e esclarecimentos sobre o processo de ensino-aprendizagem
encontramos, frente às complexidades de estruturação das pesquisas até chegar na
apresentação de resultados, a recomendação para que os docentes ponderem “sobre
os principais paradigmas que estruturam e organizam a pesquisa contemporânea e
desenvolvam a sensibilidade para o fato de que diferentes abordagens provavelmente
produzirão diferentes formas de conhecimento.” (MOREIRA; CALEFFE, 2008, p. 39)
Moreira e Caleffe (2008) discutiram abordagens para as investigações. Como
uma contraposição ao positivismo, que de modo bastante generalizado se caracterizou
por se prender ao enfoque quantitativo, utilizar uma rígida metodologia científica
empírica e de pouco ou não privilegiar a subjetividade intrínseca aos seres humanos,
entre outras abordagens, estes autores discorreram particularizando o paradigma
qualitativo como sendo interpretativo. Assim, se ampararam em “Erickson, 1986;
Creswell, 1998; Hitchcock e Hughes, 1989; Sparkes, 1992” (MOREIRA; CALEFFE,
2008, p. 59) e apontaram que a nomenclatura deste paradigma envolveu que ele seria
a) (...) mais inclusivo do que (...) “etnografia”, “estudo de caso”); b) (...)
conotação de essencialmente não-quantitativas (...) uma vez que
algum tipo de quantificação pode ser utilizado no estudo; e c) (...)
Portanto, um conjunto de tradições pode ser situado no paradigma
interpretativo (...): etnografia, hermenêutica, naturalismo, fenomenologia,
interacionismo simbólico, construtivismo, etnometodologia, estudo de
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caso e pesquisa qualitativa. (MOREIRA; CALEFFE, 2008, p. 59-60).

Esta investigação buscou estar no âmbito do paradigma qualitativo,
“interpretativo”, tendo o ambiente escolar, as práticas pedagógicas, todos os docentes
e discentes, entre outras características e aspectos da esfera educativa, fazendo parte
da realidade vida em sociedade, que estava repleta de subjetividades sujeitas às
curiosas interpretações e diálogos com a comunidade científica.
Devido a decisão pela pesquisa qualitativa, se identificou a necessidade de
abordar que alguns dados quantitativos seriam utilizados. Segundo Meirinhos e Osório
(2010) a situação de oposição entre o qualitativo e quantitativo vem sendo reprovada e
pensadas como aspectos de continuidade e, além, de complementações por diversos
estudiosos como por exemplo Flick (2004) e Yin (1993, 2005).
No pensar da não dicotomia entre o qualitativo e quantitativo foi também,
abordado por Sampieri, Collado e Lucio (2006) mostrando que no decorrer da
História da Ciência, surgiram diversas correntes de pensamento, tais
como o empirismo, o materialismo dialético, o positivismo, a
fenomenologia e o estruturalismo, os quais deram origem a diferentes
caminhos na busca pelo conhecimento. (...) Contudo, e devido às
diferentes premissas que as sustentam (...), desde segunda metade
do século XX essas correntes foram polarizadas em dois enfoques
principais: o enfoque quantitativo e o enfoque qualitativo da
pesquisa. (SAMPIERI; COLLADO; LUCIO, 2006, p. 4, grifo dos autores).

Segundo Moreira e Caleffe (2008) apesar dos levantamentos quantitativos
aparentarem uma explicação consistente para o alcance ou correlação teórica, o uso
exclusivo tinha sido criticado por vários pesquisadores devido a limites e entraves nos
procedimentos planejados para a investigação visando a coleta de dados. Houve
críticas sobre o acreditar apenas nas “medidas ou índices objetivos e quantificáveis
dos fenômenos sociais sem prestar atenção às interpretações e significações que os
indivíduos dão aos eventos e situações de uma forma qualitativa.” (MOREIRA;
CALEFFE, 2008, p.55).
A investigação apresentada neste projeto foi desenvolvida sob abordagem
qualitativa, pois, “explora as características dos indivíduos e cenários que não podem
ser facilmente descritos numericamente.” (MOREIRA; CALEFFE, 2008, p.73).
Assim como Moreira e Caleffe (2008), Sampieri, Collado e Lucio (2006) apoiaram
ampla validade às investigações qualitativas, argumentando que “dá profundidade aos
dados, a dispersão, a riqueza interpretativa, a contextualização do ambiente, os detalhes
e as experiências únicas, oferece um ponto de vista ‘recente, natural e holístico’ dos

96

fenômenos, assim como flexibilidade.” (SAMPIERI; COLLADO; LUCIO, 2006, p. 15).
Para o tratamento de alguns dados coletados por meio dos questionário e
entrevista, esta investigação se ancorou no enfoque qualitativo, mas que utilizou
alguns recursos quantitativos em quadros e gráficos, visando complementar
características do campo e dos participantes.
O estudo envolveu um determinado campus de uma instituição que se
compunha com quatorze campi. Pretendendo preservar o campus investigado, este
não será denominado. O conjunto destes quatorze campi constituíam uma instituição
escolar quase bicentenária,
segunda mais antiga instituição de ensino brasileira, vinculada ao
Ministério da Educação, com natureza jurídica de autarquia, autonomia
administrativa, patrimonial, financeira, didático-pedagógica e disciplinar,
de característica pluricurricular e multicampi, cujo objetivo principal é a
oferta de Educação Básica. (Regulamentado no artigo 242 da Constituição
Federal de 1988). (CPII, 2018a, p.3, grifo nosso).

Seu currículo que serviu de referência a várias escolas da rede privada
brasileira, até a instituição da Base Curricular Nacional Comum, em dezembro de
2017. Tratava-se de uma instituição que procurava acompanhar as demandas sociais
e políticas contemporâneas.
O tema da pesquisa versou sobre o uso de tecnologias educacionais nas
práticas pedagógicas, mais especificamente do LI, e este tema foi e vem sendo
discutido por diversos autores do mundo, quanto aos avanços, dificuldades ou
entraves e conhecimentos educacionais, envolvendo diferentes graus de sucesso ou
não acesso. Em consonância com a discussão de Mazzotti (2006), em que a
identificação de como vinha ocorrendo o investimento em práticas pedagógicas
envolvendo as tecnologias na instituição campo de pesquisa, que se encontrava
provida de estruturas físicas (de construção predial), recursos materiais tecnológicos e
de profissionais especializados, caracterizou-se como um estudo de caso que não se
desconectava com o interesse de inúmeras outras pesquisas educacionais no mundo.
De acordo com Gil (2008) uma investigação como Estudo de Caso apontava
para um delineamento de uma complexidade da atualidade, com contextualização em
uma realidade. Voltado a ser pesquisado de modo detalhado, exaustivamente e com
profundidade, objetivando “explorar situações da vida real cujos limites (...) definidos;
descrever a situação do contexto (...); explicar as variáveis causais de determinado
fenômeno (...)” (GIL, 2008, p. 58). O autor, amparado em Yin (1981), assinalou para a
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existência de preconceitos sobre a ausência de rigorosidade metodológica deste tipo
de delineamento, fragilidade nas generalizações e escassez de tempo para a
investigação. Então, mostrou a recomendação de extremo cuidado nas fases de
planejamento, pesquisa e análise dos dados. Argumentou que o Estudo de Caso
envolvia expansão ou generalizações de “proposições teóricas”, sem uso de recursos
estatísticos. Acrescentou que “a experiência acumulada nas últimas décadas mostra
que é possível a realização de estudos de caso em períodos mais curtos e com
resultados passíveis de confirmação por outros estudos.” (GIL, 2008, p. 58-59),
ressaltando a intensificação necessária para as análises de dados para que estes não
se restringissem a meros levantamentos de informações.
Assim, este autor e Mazzotti (2006) assinalaram a preocupação para que a
investigação estivesse conexa a outros interesses coletivos de estudos no contexto
de realidade, de mundo.
Este estudo foi realizado procurando abarcar os detalhes característicos da
instituição e do campus pesquisado, participantes e o contexto político-social para o
desenvolvimento e análise dos dados investigados, sem perder de vista as discussões
atuais que vieram ocorrendo em vários países e entre pensadores conectados com a
Educação, como Selwyn (2008; 2011; 2014), Coll, Mauri e Onrubia (2010), Coll e
Monereo (2010), Almeida e Valente (2011), entre outros.
Existem críticas da comunidade científica sobre a “confiança que é depositada
em questionários fechados e estruturados. Estes questionários podem não ser
suficientemente flexíveis para permitir que as verdadeiras emoções e sentimentos
apareçam.” (MOREIRA; CALEFFE, 2008, p. 55). A elaboração do questionário visou
coletar informações sobre o modo de ver e pensar dos participantes sem que estes
fossem induzidos pelas questões, sem que as respostas se apresentassem
estruturadas em demasia. Assim, a construção dos instrumentos de coleta de dados,
pretendeu conquistar a confiança dos participantes, configurando-se em um desafio
para que não propiciassem desconfiança, o que, em geral, ocorre com perguntas
fechadas e estruturadas.
Para a coleta de informações, utilizou-se questionário semi-estruturado
contendo perguntas fechadas e abertas, pois, “não se deseja sugerir uma lista de
preocupações” (MOREIRA; CALEFFE, 2008, p.100) aos participantes. com a
pretensão de pesquisar junto à vinte (20) professores de um dos campi desta
instituição pública, Anos Iniciais, que possuíam no mínimo três tempos da grade de
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horário semanal de aulas no mesmo dia, com a mesma turma, pelo menos duas vezes
a semana, independentemente do tempo de aula semanal no LI. Segundo Moreira e
Caleffe (2008) o questionário propicia, predominantemente, uma descrição do objeto
de pesquisa, tolhendo possíveis “explanações” (Ibid. p.101).
Caso houvesse necessidade de esclarecer dúvidas, foram planejas a realização
de entrevistas. Frente ao número de questionários que retornou, foram realizadas
entrevistas individuais, na sala de coordenação e no LI, em horários previamente
combinados, para que os docentes se encontrassem sozinhos, com disponibilidade e
tranquilidade para participar da pesquisa. Foram entrevistados os dois (02) docentes do
Laboratório de Informática Educativa do campus, com os três (3) coordenadores de NC
e um (1) coordenador de Informática Educativa dos AI. As análises das respostas foram
apoiadas também nas informações encontradas no PPPI. Todos os participantes
receberam e assinaram os “Termos de Consentimento Livre e Esclarecido”42 (TCLE).
De acordo com Franco (2007) para a busca da significação das informações
colhidas em mensagens verbais na forma escrita ou oral a contextualização
deve ser considerada e tratada como a unidade básica para a
compreensão da codificação da unidade de registro e correspondente
ao segmento da mensagem, cujas dimensões (superiores às da
unidade de registro) são excelentes para a compreensão do
significado exato da unidade de registro. (...) se diferentes corpus são
objetos de análise é imprescindível, ou um acordo prévio entre os
diferentes codificadores, ou uma análise contextual que recupere os
diferentes contextos das mensagens, levando em conta
características prévias das mensagens a serem emitidas por
diferentes grupos a serem analisados.” (FRANCO, 2007, p.47-48).

Considerando a pré-análise das informações colhidas, foi contextualizado o
local de utilização das tecnologias, por quais grupos docentes, com quais tecnologias
digitais e respectivas práticas pedagógicas, além do como vinha transcorrendo o
planejamento envolvendo todos estes aspectos, sempre na busca em responder as
questões de estudo que direcionaram esta pesquisa e, então, inferir sobre a presença
e ou entraves da integração entre NC e LI.
A análise dos dados colhidos teve início com uma prévia “leitura flutuante” dos
questionários e transcrições das entrevistas, tendo como primeira etapa, uma
42

TCLE: Termo de autorização, concordância e de publicação das respostas às questões contidas nos
instrumentos de coleta de dados desta dissertação. O TCLE foi um modelo aprovado pelo Comitê de
Ética em Pesquisa através do Parecer nº 2.383.510 que foi apresentado no Anexo A. O Projeto de
pesquisa obteve aprovação por meio da “Parecer Consubstanciado do CEP” pela Plataforma Brasil
com Certificado de Apresentação para Apreciação Ética (CAAE) nº 01171118.7.0000.5284, encontrado
no Anexo B. A Autorização para pesquisa na Instituição se encontra no Anexo C.
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“pré-análise” (BARDIN, 1977, p.95-96) buscando às tendências do que foi coletado.
Continuando a seguir as etapas de organização foi “a exploração do material”
de modo a extrair informações que retratassem e indicassem possibilidades de
categorizações a partir das temáticas recorrentes exibidas nas respostas, se
encaminhando para a terceira etapa organizacional da análise de conteúdo que seria
um “tratamento dos resultados, a inferência e a interpretação” (BARDIN, 1977, p.96) de
modo a esclarecer e pretender responder às questões de estudo desta investigação.
Foram agrupadas as informações voltadas aos locais e às respectivas
propriedades dos aparatos tecnológicos digitais que seriam utilizados nestes espaços,
sujeitos participantes dos diferentes tipos de planejamentos existentes no campus,
características das práticas pedagógicas e entraves, frente às visões dos docentes
regentes e coordenadores de NC e às visões da equipe do LI.
A pertinência das respostas fornecidas foi realizada por triangulação das visões
dos participantes nos dois instrumentos de coleta, questionários e entrevistas,
também, considerando as relações de coerências entre as perguntas feitas nestes
instrumentos e informações obtidas no PPPI da instituição. Segundo Moreira e Caleffe
(2008) este seria um modo de validar as apurações dos dados pesquisados.
A análise das entrevistas e questionários será apresentada no capítulo 4,
posterior a este. A seguir, serão expostas informações sobre a instituição, que até
2017 foi referência curricular para diferentes escolas particulares, a qual o campus de
pesquisa se subordina, e considerações acerca de documentos analisados, afim de
contribuir para melhor compreensão do objeto em estudo.

3.2 HISTÓRICO E CARACTERIZAÇÃO
O colégio teve seus primórdios no Centro da cidade do Rio de Janeiro, como
obra de caridade paroquial, nas primeiras décadas do século XVIII como Abrigo dos
Órfãos de São Pedro. Em 1733 a instituição passou a se chamar Colégio dos Órfãos
de São Pedro, em 1739 passou a ser Seminário de São Joaquim.
Segundo Cameski (2015) e Oliveira (2006) contextualizaram o processo de
criação desta instituição que passou por diferentes mudanças, frente às alterações de
políticas públicas que atingiram a Educação como, por exemplo, a atender à emenda
na primeira Constituição brasileira (outorgada em 1824), Lei n. 16 de 12 de agosto de
1834, mudança de nome para CPII em 02 de dezembro de 1837 após discussões que
terminaram em manter a instituição sob o poder central, mudança do regime
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monárquico para o republicano, entre outras. Segundo Cavaliere43 (2015) a instituição
teve seu nome alterado para Ginásio Nacional, reavendo em 1911 a denominação de
CPII II tornando-se “o primeiro colégio de instrução secundária oficial do Brasil (...)
criado para ser modelo da educação pública e particular secundária do Município da
Corte e demais províncias.” (CPII, 2018a, p.3). Contudo, sob a crítica de ter educação
elitista não correspondendo ao contexto de formação de trabalhadores voltados às
necessidades industriais de produção econômica em que o Brasil estava se direcionando.
Após a criação do MEC em 1930, a instituição perdeu da posição de colégio padrão. A
recuperação se deu por “seus professores catedráticos [que] dominavam em várias
disciplinas a produção dos livros didáticos, o que de certo conferiu ao colégio
participação na proposta curricular do Estado.” (OLIVEIRA, 2006, p. 59) restituindo sua
função de elaborar programas mínimos de ensino. No governo militar a cátedra foi extinta.
Segundo o PPPI – 2017-2020, ao longo dos anos a instituição passou a ser muito
procurada para realização novas matrículas de discentes, sendo necessária a ampliação
numérica de vagas. A instituição foi inaugurando nos anos de 1952, 1957 e 2004
outras Seções que abrigavam os hoje chamados Anos Finais do EF e do Ensino Médio.
Os AI foram inauguradas em 1984, 1985, 1986, 1987 e 2010. Uma Educação
Infantil foi inaugurada em 2013, que em 2016 foi nomeada como Centro de Referência
em Educação Infantil. Ampliou-se com duas Unidades Descentralizadas, sendo uma,
no município de Niterói (2006) e outra, no município de Duque de Caxias (2007),
ambos no estado do Rio de Janeiro. Enfim, as alterações ocorreram de acordo com
as demandas socioeconômicas e legislação em que estava inserida44.
O acesso aos cinco campi de AI da instituição por jovens estudantes é feito por
meio de sorteio público para o 1º ano e/ou para algumas vagas para preencher o limite
por turmas45 do 2º ano até o 5º ano escolar, após divulgação, nas mídias, sobre o período
43

CAVALIERE, Ana Maria Villela, Doutora em Educação, Universidade Federal do Rio de Janeiro
Expandiu-se com: “Educação Profissional de forma articulada com a Educação Básica e cursos de
Graduação e Pós-graduação lato ou stricto sensu na área de Educação e Formação de Professores.
Atualmente o Colégio oferece Educação Infantil, Ensino Fundamental, Ensino Médio Regular (EMR),
Ensino Médio Integrado (EMI) à Educação Profissional - Técnicos em Informática, Instrumento Musical
e Meio Ambiente – e Ensino Médio Integrado à Educação Profissional na modalidade de Educação de
Jovens e Adultos (PROEJA) - Técnicos em Manutenção e Suporte em Informática e Administração. (...)
(CPII, 2018a). Em 2012, com a Lei 12.677/12, o Colégio foi integrado à Rede Federal de Educação
Profissional, Cientifica e Tecnológica, criada pela Lei nº 11.892/08. Para efeito de incidência das
disposições normativas acerca da regulação, da avaliação e da supervisão da instituição e dos cursos de
Educação Superior, o Colégio Pedro II foi equiparado aos Institutos Federais, contando com 14 campi.
A sede de sua Reitoria está situada no (...) Rio de Janeiro.” (CPII, 2018a, p.4)
45
O PPPI - 2018 esclarece que “o número de estudantes por turma, deve ser de, no máximo, 20
estudantes para o 1º ano e de, no máximo, 25 estudantes para as turmas de 2º até as de 5º ano. Esse
44
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de inscrição. No campus Realengo a maior parte das vagas de 1º ano, por sorteio, é
preenchida por discentes oriundos da Educação Infantil. O sorteio veio propiciar uma
ampla diversidade de saberes sociais e culturais, requerendo um trabalho de inclusão
das pluralidades contendo

diferenças em características como

“ritmo

de

desenvolvimento, de classe social, de região de moradia, de gênero, de pertencimento
étnico-racial, de orientação religiosa, entre outros” (CPII, 2018a, p. 70).
O campo cenário desta investigação, assim como os demais campi da
instituição, contém os seguintes componentes curriculares adotados desde a classe
de alfabetização, que é o 1º ano, até o 5º ano 46: Artes, Música, Educação Física,
Informática Educativa, Literatura e o denominado NC, que se constitui por Língua
Portuguesa, Ciências, Matemática e Estudos Sociais. Este último componente do NC,
Estudos Sociais, abrangia os conteúdos das disciplinas de Geografia, História e
Ciências Sociais, adequados às características da faixa etária escolar deste segmento.
Nos últimos anos o campus se compôs em parte por professores efetivados por
concurso público e complementado por docentes contratados/substitutos, por um
período temporário máximo de dois anos, para substituição de docentes que por
motivos de enfermidades, ou outros, necessitaram se afastar do trabalho. Assim,
neste período de pesquisa, temos um (1) docente na função de Diretor, um (1) docente
como Diretor Adjunto Administrativo, um (1) Diretor Adjunto Pedagógico. Focando no
NC e LI, existiam quatro (4) professores ocupando as funções de Coordenadores
Pedagógicos de Áreas do Departamento dos AI47, três (3) professores na função de
POP voltados cada um, a uma série do 1º ao 3º ano.
As funções Coordenador de Área de NC e de um POP, em 2017, tiveram suas
atribuições, acordadas entre seus pares, em reuniões com a Chefe de Departamento
dos AI e após submetida ao colegiado, com os docentes dos cinco campi, sendo
aprovado e identificadas por portaria48, frente as demandadas a seguir:
necessidade de dinamizar e acompanhar o processo ensinoaprendizagem nos seus múltiplos aspectos; as normas e diretrizes
pedagógicas do Colégio Pedro II; a diversidade do trabalho
acadêmico-pedagógico desenvolvido na Instituição; a importância de
é um fator importante, não só no atendimento das especificidades das crianças dessa faixa etária, como
também nas práticas de avaliação.” (CPII, 2018, p. 72).
46
Desde sua constituição, o campus veio possuindo, na maioria dos anos letivos, quatro (4) turmas de
cada ano escolas, num total de vinte (20) turmas.
47
A denominação “Coordenador Pedagógico de Área “foi substituída por “Coordenador Pedagógico de
Área do Departamento dos Anos Iniciais”, por decisão de colegiado em 04 abr. 2018, havendo um para
Língua Portuguesa, um para Matemática, um para Ciências e um para Estudos Sociais.
48
O documento com estas atribuições se encontra integralmente no Anexo E.
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esclarecer as responsabilidades inerentes às funções de
Coordenadores Pedagógicos de área do Departamento dos Anos
Iniciais e de Professor Orientador Pedagógico que atuam nos Campi I
do Colégio Pedro II; e o disposto nos art. 116 e 117 e no Capítulo V
da Lei nº 8112/1990. (CPIIb, 2018, p.1).

Destacamos aqui apenas as atribuições com as indicações de integração do
trabalho pedagógico. Assim, foi ressaltado o princípio do art. nº 7 da portaria
atribuindo aos Coordenadores e POP atuação quanto: “(...) a integração do trabalho
e dos profissionais, o investimento na formação continuada da equipe, o apoio à
prática docente e ao educando e a representação dos professores em ações político
administrativas.” (CP II, 2018b.) e ressaltado quatro (4) itens do art. nº 8:
1. Investir na formação continuada de sua equipe, buscando
oportunizar momentos de trocas de experiências e saberes entre pares;
7. Participar do planejamento integrado do campus envolvendo todos
os profissionais que atuam na série/ano a cada semestre/trimestre;
8. Auxiliar, junto com a Orientação Pedagógica de área, os
professores nos planejamentos, discutindo e selecionando
coletivamente os objetivos e conteúdos que serão trabalhados no
ano/trimestre e projetos acordados em RPG/encontros de série,
privilegiando a integração das áreas;
11. Contribuir com o planejamento de estratégias metodológicas, junto
com a orientação pedagógica e a equipe de professores da série/ao
ano, de forma integrada; (CPII , 2018b, p. 2-3).

No art. nº 9, quanto às atribuições dos POP, assinalamos quatro (4) itens
destacando a integração:
9. Buscar a integração de todos os profissionais que trabalham com o
mesmo ano de escolaridade, visando articular o trabalho pedagógico
da série/ do ano com as áreas e setores da escola;
10. Auxiliar, junto com a coordenação de área, os professores nos
planejamentos, discutindo e selecionando coletivamente os objetivos
e conteúdos que serão trabalhados no ano/trimestre e projetos
acordados em RPG/encontros de série, privilegiando a integração das
áreas;
11. Participar do planejamento integrado da série envolvendo todos os
profissionais que atuam na série/ano a cada semestre/trimestre;
12. Buscar integrar o trabalho pedagógico considerando as
especificidades de cada turma; (CPII , 2018b, p.4).

No documento com as atribuições dos Coordenadores e POP não existia
referência direta ao trabalho com a IE e ou uso de tecnologias.
O campus possuía vinte e três (23) docentes regentes tendo a seguinte
distribuição: doze (12) docentes assumindo, um por turma, todas as quatro áreas de
NC, para cada uma das quatro turmas do 1º, 2º e 3º ano escolar. Existiam dois (2)
outros professores para as aulas de um tempo da grade semanal, sendo um docente
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em cada turno, em todas as turmas destas três primeiras séries dos AI, do denominado
Ateliê Interdisciplinar49, com dois tempos de aulas semanais. Nas turmas de 4º e 5º
anos a distribuição professor/área do conhecimento/turma ocorria diferente. Oito (8)
docentes, divididos em duplas para cada turno e ano escolar, assumiam duas áreas do
conhecimento de NC: a primeira, sendo um docente para cada turma, de Estudos
Sociais e a segunda era de Matemática ou Língua Portuguesa, cada uma sendo dada
em duas turmas pelo mesmo docente, de modo a suprir estas três áreas nestas turmas.
Ciências era assumida por um (1) docente, suprindo todo o 4º e 5º anos, estando dois
tempos da grade semanal de aulas em cada uma das turmas destes anos.
O campus possuía um Laboratório de Ciências (LC) onde trabalhavam dois
docentes, um em cada turno escolar, disponibilizando dois tempos de aulas para cada
turma, mas sendo um tempo da grade semanal de aulas a todos os discentes, de
todas as turmas, as turmas vinham sendo dividas em dois: metade utilizando um
tempo de aula e a outra metade utilizando o segundo tempo de aula da turma,
alternando com o Laboratório de Informática. São coordenados pelo Coordenador de
Ciências de NC.
O LI funcionava com três (3) docentes regentes com formação em tecnologias
sendo que um (1) destes professores regentes acumulava a função de Coordenador
de LI, atendendo, também, um tempo da grade semanal de aulas aos discentes de
todas as turmas do campus, alternadamente como o descrito anteriormente.50

3.2.1 CURRÍCULO E AVALIAÇÃO NO PPPI
A instituição apresenta no texto do PPPI - 2017-202051 uma série valores éticos,
de excelência, de compromisso social, de inovação e de competência. Aponta para a
“ ’O Ateliê Interdisciplinar’, promove a experimentação e a reconstrução de conceitos de forma lúdica,
interdisciplinar, participativa e significativa, respeitando o tempo e a forma de pensar de cada estudante.
Estimula a autonomia por meio da exploração de materiais e a ampliação do conhecimento. Busca
explorar situações que correspondam, de fato, ao cotidiano dos estudantes e que respondam às
expectativas dos mesmos. Vale ressaltar ainda que no Ateliê, o professor terá a função de pesquisador,
orientador, jogador, aprendiz, fazedor da arte de ensinar.” (CPII, 2018, p. 42-43).
50
A estrutura organizacional entre os cinco campi de AI era semelhante.
51
Sobre a construção do PPPI (2018-2020) na página principal/inicial do site do CPII encontramos que
“O documento é resultado de três anos de intensos debates entre as câmaras setoriais que
representaram os segmentos de Educação Infantil, Educação Fundamental, Ensino Médio e Pós Graduação, composta democraticamente por membros da comunidade escolar. Nesse período, foram
realizadas mais de 30 reuniões e oito audiências públicas.
Alguns aspectos constantes do novo PPPI necessitam de regramentos que serão definidos pelo
Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (Conepe) e encaminhado ao Conselho Superior (Consup).
Dois Grupos de Trabalho vão continuar em atividade, uma vez que assuntos abordados não se
esgotaram. A Avaliação de Aprendizagem e a Organização Curricular são temas que implicam
49
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pretensão de acompanhar e se comprometer com as mudanças do mundo em relação
à construção cidadã para a inserção e contribuição para uma sociedade sustentável,
a partir de valores éticos e que evoluem frente às mudanças tecnológicas e técnicas.
Apresenta, também, como missão a promoção de uma “educação de excelência,
pública, gratuita e laica, por meio da indissociabilidade do ensino, da pesquisa e da
extensão, formando pessoas capazes de intervir de forma responsável na sociedade.”
(CPII, 2018a, p.8).
Assim, aponta que em suas práticas pedagógicas, descritas como tendo
variados saberes ligados a valores sociais além dos escolares e contendo criatividade
e inovações, pretende uma postura crítica de currículo para considerar que
“conhecimento escolar é entendido com a construção de saberes oriundos de
diferentes fontes de conhecimentos sistematizados no âmbito das disciplinas e de
outras formas de organização respaldadas na cultura, nas instituições e na ciência.
(CPII, 2018a, p.23-24).
Para apresentar a concepção de currículo que era seguida na instituição, o
PPPI cita o autor Thomás Tadeu Silva (2001), um autor considerado crítico. Assim,
consideraram, segundo as teorias críticas, o desenvolvimento de conceitos sobre o
que fazia um currículo, ponderando as demandas sociais da comunidade escolar, que
estava inserida na sociedade, frente à privilégios, às relações entre dominados e
dominantes, aos papéis diferenciados e múltiplos com valorização de todos.
Compartilharam a visão que esta concepção curricular estava acima de um
desenvolvimento técnico do modo de fazê- lo. Ressaltaram, o tempo e o espaço frente
a construção curricular
A organização do tempo e dos espaços institucionais são elementos
estruturantes da construção curricular e expressam o resultado de
disputas sobre o que acreditamos ser currículo. Essa dinâmica é que
orienta o discurso, a prática docente e as propostas pedagógicas das
disciplinas e seus conteúdos. (CPII, 2018a, p.24).

Ao apresentar a concepção de currículo o PPPI apontou a valorização dos
aspectos políticos, culturais, sociais, além do educativo, apoiando-se na obra de Rosa
Maria Torres (1994) discutia “sobre o que e como se deve ensinar aprender ou avaliar,
o papel dos diferentes sujeitos em tudo isso, seus modos de se relacionar etc.” (CPII,
mudanças estruturais e complexas nos campi e que envolvem a comunidade escolar como um todo.
Será necessário mais tempo de escuta para as demandas que envolvem essas temáticas, exigindo a
elaboração de propostas que devem ser discutidas e aprovadas pelos órgãos colegiados.” Disponível
em: < http://www.cp2.g12.br/component/content/article.html?id=2315> Acesso em: 17 out 2018.
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2018a, p. 24).
A instituição sugere que não partilha da concepção que enfocava somente as
tradicionais formalizações de disciplinas para construir o currículo baseado em conteúdo,
métodos e objetivos educacionais. Sugere que veio procurando investir na educação por
meio do incremento de “um projeto educacional permeado de interesses e
intencionalidades, por vezes utópicos, mas que orientem nossos estudantes no
caminho da crítica, da emancipação, do coletivo, da acolhida, da não discriminação”
(CPII, 2018a, p. 24).
Focando nos Anos Iniciais, no currículo desta instituição encontramos, até o
momento, Literatura, Educação Artística, Educação Física, Educação Musical e
Informática Educativa. Todos os componentes curriculares estavam em consonância
com a Resolução n. 2, de 7 de abril de 1998, do Conselho Nacional de Educação/
Câmara de Educação Básica (CNE/CEB), que instituiu as Diretrizes Curriculares
Nacionais para o Ensino Fundamental52.
No PPPI 2017-2020, a avaliação foi abordada como importante processo
ensino-aprendizagem, expondo que as considerações sobre este aspecto, na instituição,
se apoiaram nos autores: Afonso, Luckesi, Perrenould, Penna Firme e Guedes & Guedes.
Apoiado em Afonso, o documento destacou o que este autor apontou, em
relação à Sociologia da Educação, que na avaliação existiam indicadores que
representavam uma relação de comunicação entre a sociedade e a escola, pois,
“constitui-se um objeto de investigação, uma vez que os aspectos do desempenho
dos estudantes que as escolas escolhem para avaliar refletem, nitidamente, as
funções requeridas pelo sistema educativo específico.” (CPII, 2018a, p. 24). Discutiu,
então, que
Ao tratar especificamente dos processos de avaliação da
aprendizagem e do desenvolvimento, é importante destacar que ela
deve ter como funções apoiar a reflexão sobre as práticas
pedagógicas, oferecer subsídios para o planejamento e gestão das
atividades escolares, bem como informar à comunidade escolar sobre
o desempenho dos estudantes, seus avanços, conquistas e desafios
a superar. (CPII, 2018a, p.24).

Amparado em Luckesi o PPPI veio apresentando que a avaliação tinha marco

Em nota de rodapé, o documento das DCN de Educação Básica encontramos que “As atuais
Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental são as constantes da Resolução
CNE/CEB nº 2/1998, fundamentada no Parecer CNE/CEB nº 4/1998, que estão em processo de revisão
e atualização, face à experiência acumulada e às alterações na legislação que incidiram sobre essa
etapa da Educação Básica.” (BRASIL, 2013, p.36)
52
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inicial identificando as condições da chegada estudantil para o ensino-aprendizagem,
ou seja, seus saberes prévios, e partindo desta identificação, embasar as atuações
escolares que também iriam considerar os contextos da convivência social
participativa, políticos e determinantes favorecendo a aprendizagem, critérios e objetivos
claros para os responsáveis e, logicamente, também para docentes e discentes.
O documento enfatizava que, nas práticas pedagógicas, a avaliação, para
todos os Departamentos Pedagógicos nos diferentes campi da instituição, se
caracterizava como contínua, cumulativa e qualitativa53.
A partir de Perrenoud, o PPPI concebia a avaliação como instrumento de
reflexão e diálogos, para toda a equipe escolar envolvida na construção do próprio
instrumento avaliativo e objetivos do processo de ensino-aprendizagem, frente à
relação entre o trabalho desenvolvido e a busca da qualidade pedagógica.
Respaldado em Firme, o PPPI 2017-2020 enfatiza que se considerar todos os
envolvidos e os valores educacionais para “uma avaliação no tempo, no espaço e nas
condições possíveis. A avaliação deve buscar a precisão, o uso de instrumentos
adequados, sintonizados com as informações que se deseja obter.” (CPII, 2018a, p.25).
Ao avaliar a instituição deveria se voltar às produções diagnósticas, enfatizando
a importância de “observar, refletir, analisar, ponderar, rever, recomeçar e avançar.”
(CPII, 2018a, p.26), seguindo as discussões de Luckesi que se opõem à classificação
e seleção de reprovação ou aprovação por meio de avaliações e defende valorizar o
resultado para a inclusão discente. Contudo, a instituição recorre J. E. R. Guedes &
Guedes54 para o respaldo da informação de que, além do que foi enfatizado, a
instituição avaliava o desempenho estudantil
com exames e medidas. Avaliar, examinar e medir parecem à primeira
vista, sinônimos, porém, ao analisarmos com mais atenção cada um
desses verbos, constatamos que possuem significados distintos, que
“A primeira característica é a contínua, aquela que privilegia o processo, acompanhando as etapas de
construção do conhecimento pelo estudante, tendo em vista os objetivos estabelecidos no Projeto Político
Pedagógico Institucional, nas Propostas Pedagógicas dos Departamentos e nos planos de curso dos
professores. A segunda é a cumulativa, que considera o conjunto das informações sobre a aprendizagem
dos estudantes, identificadas em diferentes situações ao longo da ação pedagógica. E a terceira e última
é a qualitativa, que não despreza os dados quantificáveis nas situações em que eles são pertinentes,
porém vai além deles, interpretando-os a partir de um conjunto de registros das experiências
pedagógicas, que geram dados de contexto como resultado do processo ensino-aprendizagem. Mantém
foco no desenvolvimento dos estudantes e serve como referência docente a uma intervenção pedagógica
mais adequada à aprendizagem.” (CPII, 2018a, p.25).
54
[...] de maneira operacional, “medir” significa determinar a quantidade, a extensão ou o grau de um determinado atributo com base em um sistema convencional de unidades. O resultado de uma medida é expresso de forma numérica, daí sua maior objetividade e exatidão. Medida refere-se sempre ao aspecto quantitativo do atributo a ser descrito. (GUEDES & GUEDES, 2006, p.1, apud CPII, 2018a, p.25).
53
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caracterizam, por sua vez, diferentes momentos do processo
avaliativo. (CPII, 2018a, p.25).

Também se encontra este contraste nos Anos Iniciais. A medida quantitativa,
com números denotando “notas”, não seria uma prática no 1º, 2º e 3º anos, mas sim
a qualitativa, por meio de portfólio. Nos 4º e 5º anos se encontra a utilização da “nota”,
mas se infere, nos denominados Conselhos de Classe, às avaliações quantitativas a
valorização da trajetória processual, cumulativa e continuada, avaliando de forma
qualitativa com um Conselho soberano na avaliação estudantil.
A avaliação qualitativa se baseia em um acompanhamento constante ao longo
do tempo em que o ensino-aprendizagem se desenvolve, valorizando o que os
saberes e mudanças de postura que os estudantes apreendem durante o que vai
sendo oportunizado nas práticas pedagógicas, de forma direta ou indireta, “oculta”,
havendo flexibilizações para as diferenças individuais e que se constitua em
progressivo e emancipatório afazer avaliativo (SAUL, 2010).
Este afazer, do 1º ao 3º ano, seria motivo de coletivos diálogos na busca de
aperfeiçoamentos, conforme Leal (2012) mostrou em sua pesquisa “Segundo relatos
dos próprios professores nos Conselhos de Classe, sobre a proposta em avaliar por
portfólio, esta precisa ser muito discutida, uma vez que este trabalho ainda é incipiente
e longe de ser o ideal de uma avaliação qualitativa.” (Ibid., p.54).
Desde 2001, quando a abordagem por competências veio implementada em seu
PPPI divulgado em 2002, a orientação veio contendo o caráter classificatório e processual
do ensino-aprendizagem e se tornou um significativo afazer dos docentes, nas funções
de regentes, coordenadores, nos setores de NAPNE e SOEP, além da direção, com
permanente reflexão e discussão conjunta sobre o estudante que se deseja formar.
Coll, Mauri e Onrubia (2010), conforme foi discutido, apontaram que as mudanças
desenvolvimentistas das políticas econômicas influenciaram a formação educacional
alterando-a como um “motor” destes objetivos. Dentre as ações de políticas educacionais,
as verificações externas foram usadas com a pretensão de mensurar a qualidade na
educação. Contudo, apenas mede, “Não nos diz nada sobre o que é preciso fazer
para produzir mudanças nos resultados, melhorar a qualidade de educação e diminuir
a desigualdade.” (CASASSUS, 2007, p.57, apud GUSMÃO, 2011, p.311).
Contudo, quanto aos resultados das aferições que são divulgados, apontam que
a ampliação do acesso não eliminou as fortes desigualdades regionais
e internas dos próprios sistemas (...). A renúncia a alguma indicação
sistêmica de qualidade parece-me mais danosa, posto que deixa
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submersa a desigualdade existente entre escolas. De outro lado, não
existe alternativa viável de medida de desempenho que se
contraponha a este mecanismo. Assim, parece-me razoável assumilos como uma fonte válida, ainda que sem desconhecer limites.
(OLIVEIRA, 2006, p. 60-61 apud GUSMÃO, 2011, p.310).

Como nas demais instituições escolares públicas e privadas do Brasil,
incidiram, sobre a instituição campo, as avaliações externas com denominação de
Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica (SAEB) e Prova Brasil, ambas
desenvolvidas e realizadas pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas
Educacionais Anísio Teixeira (INEP), autarquia do Ministério da Educação (MEC) 55
e o PPPI 2017-2020, acessível na página online da instituição, apresentou seu
desempenho escolar, de 2013 até 2015, por meio de tabelas com as pontuações, nos
diferentes segmentos, apontando que os resultados institucionais de desempenhos
estudantis, de modo geral, se aproximavam das “projeções dos indicadores” IDEB.
Esta informação expõe, numericamente, que o desempenho estudantil da instituição
campo tem correspondido a este aspecto valorizado nas políticas públicas.
Para ampliar a observação dos resultados, no quadro a seguir, uma adaptação,
desde 2005 até 2017 contendo o conjunto de resultados do IDEB, apenas dos Anos
Iniciais, que foi o segmento alvo desta investigação.
Quadro 4 - IDEB/Anos Iniciais - resultados do CPII e projeções até 2019

FONTE: Adaptado de: ideb.inep.gov.br/resultado/, pela pesquisadora. *

56

Observando os resultados da tabela, em 2017, apenas um campus (São
Cristóvão I) alcançou o indicador projetado, estabelecido diferencialmente pelo IDEB.
Em 2015 apenas dois campi ultrapassaram o indicador (Humaitá I e Tijuca I). Em 2013
apenas um campus (São Cristóvão I). Em 2009 um campus ultrapassou o indicador
55

A metodologia utilizada na preparação dessas provas permite que seja feita uma análise do desempenho
dos estudantes em relação a uma escala de proficiência, construída por especialistas. Essa escala numérica
mede por disciplina o desempenho dos estudantes de forma ordenada e comparável. Para cada disciplina
foram definidos níveis de proficiência (intervalos numéricos), que refletem os conteúdos, habilidades e
competências que os estudantes demonstram dominar: Básico (...), Adequado (...), Avançado (...) a
proficiência dos estudantes do Colégio Pedro II em Língua Portuguesa e Matemática, demonstram que
a maioria dos campi encontra-se no nível avançado da escala, ou muito próximo dele (CPII, 2018a, p.15).
56
* Dados até 03 mar. Divulgados, até o momento, apenas para os gestores de escolas.
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(São Cristóvão) e um campus alcançou o indicador (Tijuca I). Apenas dois campi
(Engenho Novo I e Realengo I) ficaram alguns décimos abaixo dos indicadores em
todos os anos de participação, mas, apresentando resultados próximos à nota
estipulada pelo IDEB. Contudo, todos os campi ficaram acima da seis (6,0), em todos
os biênios, que é o indicador que o IDEB estabeleceu como parâmetro, considerando
a média da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE),
para todas as escolas brasileiras até o ano 2022, “atinja a meta 6,0 em 2022 - o mesmo
patamar educacional da média dos países participantes da (...) OCDE.” (IDEB, 2018, p.1).
A avaliação externa medindo as habilidades e competências em Matemática e
Língua Portuguesa chamada de SAEB/Prova Brasil 57 veio sendo estruturada para
verificar o alcance, pelos discentes de 5º ano, e também de 9º ano. A meta estabelecida
pela quantificação de “corte”, pontuação acima de 200 em Língua Portuguesa e acima
de 225 em Matemática, dos sistemas estaduais e pelo Todos Pela Educação (TPE),
em todos os biênios, até o momento. O quadro 05 exibe as médias de 201758:
Quadro 5 - Prova Brasil – 2017: No Brasil, estado e cidade do Rio de Janeiro

FONTE: INEP (2018): Adaptado pela pesquisadora.

Em relação aos resultados de 2019, no site do CPII, foi divulgada pela reitoria,
“Há uma escala descrita para as habilidades em Língua Portuguesa e outra para Matemática. Dentro de
cada uma das disciplinas a escala é única e acumulativa, para todas as séries avaliadas: a lógica é a de
que quanto mais o estudante caminha ao longo da escala, mais habilidades terá acumulado. Portanto, é
esperado que alunos do 5° ano alcancem médias numéricas menores que os de 9° ano e estes alcancem
médias menores que as alcançadas pelos alunos de 3º ano do ensino médio.” (INEP, 2017a)
58
Os resultados de 2019, até a data em que o site foi pesquisado (03/03/2019), foram liberados
apenas para os gestores escolares.
57

110

gestão escolar, uma “Nota Pública” com dados da Prova Brasil /SAEB. As informações
sobre os AI, foram apresentadas englobando os cinco (5) campi. Apresentou que “As
médias obtidas pelos estudantes matriculados nos Campi I da instituição em Língua
Portuguesa e Matemática foram, respectivamente, 253,60 e 272,37.” (Min. Edu.; CPII,
2019). O documento apresentou as notas comparando às demais escolas do Brasil e
do RJ, mostrando que o CPII obteve resultado acima da média das demais escolas.
Sobre resultados do SAEB/Prova Brasil, encontramos em artigo de Bof (2016),
a discussão das estratégias que compuseram a Meta 7 (sete) do PNE, que
apresentava o “Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) como
indicador-chave da qualidade, estabelece metas bianuais a serem atingidas no ensino
fundamental e no ensino médio até o final da década” (BOF, 2016, p.9). Em relação aos
resultados de desempenho estudantil, pedagogicamente havia um entendimento sobre o
nível de proficiência abarcando o domínio de habilidades e competências, respectivas
à fase escolar em que o estudante se encontrava, sendo classificado de “‘adequado’,
‘proficiente’ ou ‘suficiente’59 (BOF, 2016, p.14) o alcance do ponto do que foi estabelecido.
Quadro 6 - Prova Brasil /SAEB - 5º ano - todos os Campi I- Resultados CP II 2019

FONTE: Adaptado de: Nota Pública n. 001 de 18 jan. 2019, (Min. Educ.; CPII, 2019), pela pesquisadora.
59

Bof (2016) apontou para a existência de dezenove (19) sistemas estaduais voltados para educação e
que quatorze (14) destes se dedicaram a escalas que “atendiam aos critérios para revisão”. (BOF, 2016,
p.14). Esta autora exemplificou apresentando que o Sistema de Avaliação de Rendimento Escolar do
Estado de São Paulo (SARESP), criado em 1996, diferentemente de outros, utilizava as denominações
“Insuficiente (Abaixo do básico)”, “Básico”, “Adequado” e “Avançado”. (BOF, 2016, p.15). Enfim, a autora
ressaltou detalhes para um cuidado ao se analisar ou comparar resultados entre os sistemas estaduais.
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O artigo de Bof (2016) apontou que as categorias adotam uma sequência,
progressiva e sucessiva, delimitadas “partir de ‘cortes’ na escala de proficiência de uma
área do conhecimento, por meio da Teoria de Resposta ao Item (TRI) e do estabelecimento
de agrupamentos de perfis de desempenho descritos por competências e habilidades (...)”
(BOF, 2016, p.9), que se espera que tenham sido desenvolvidas pelos discentes.

Este artigo apresentou o correspondente numérico da pontuação em relação
ao Todos Pela Educação60, que considerou a OCDE para seus parâmetros
O Todos Pela Educação (TPE) também definiu, em 2006, por meio de
uma comissão técnica que se inspirou no desempenho médio dos
países da OCDE, a pontuação mínima em que o aprendizado é
considerado “adequado”, por ano e disciplina. Segundo essa
definição, considera-se ter aprendizado no nível esperado para o 5º
ano o aluno que atinge ou supera 200 pontos em Língua Portuguesa
e 225 pontos em Matemática. (BOF, 2016, p.15, grifos nossos).

O texto do PPPI 2017 – 2020 da instituição incluiu argumentos que procuraram
justificar a presença de qualidade por meio da mensuração das avaliações externas
que permitiram comparações do desempenho estudantil entre várias instituições
escolares. Apresentando-se em consonância com os textos encontrados nos
documentos expostos pelo IDEB, INEP e PNE.
Esta qualificação de desempenho de acordo com as avaliações externas,
conforme Gusmão (2011) denotou, vieram se pautando em mensurações. Foi, então,
medido um produto obtido na finalização do segmento, no caso AI, havendo
comparações e escalonamentos basicamente numéricos, a qual vieram sendo usadas
para referenciar desempenhos e, por conseguinte as instituições das origens estudantis.
Assim, de acordo com esta investigação, encontramos nas apurações
avaliações externas, uma visão de um desempenho quantitativo valorizado pelas
políticas públicas, com comparações, referenciando a instituição pesquisada como
bem-sucedida nas mesmas, mas estes resultados não apresentaram dados sobre o
desenvolvimento de práticas pedagógicas com uso de tecnologias para associá-las
às contribuições na qualidade do ensino-aprendizagem.

“Todos Pela Educação (TPE) é um movimento da sociedade civil formado por educadores,
especialistas, pesquisadores, empresários e gestores públicos que, em 2006, estabeleceu cinco metas
educacionais a serem cumpridas até 2022, sendo a Meta 3 referente ao aprendizado adequado dos
alunos: ‘Todo aluno com aprendizado adequado ao seu ano’ ” (...). (BOF, 2016, p.14).
60
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3.2.2 INFORMÁTICA EDUCATIVA: LI E PRÁTICAS PEDAGÓGICAS
No PPPI 2017-2020 se encontra a informação da existência de dezenove (19)
Departamentos Pedagógicos, porém, ressaltando que no ano de 2018 houve um
desmembramento do departamento de Ciência da Computação em dois: um ficou
como Ciência da Computação e o outro como Informática Educativa (IE). Ou seja,
vinte (20) Departamentos e que “cada Departamento responde pela função de
Coordenador Pedagógico, tendo como objetivo a unificação das atividades nos
diferentes campi, junto aos chefes de departamento.” (CPII, 2018c, p.9). Esta
instituição campo de pesquisa, então, apresenta a IE articulada como ferramenta
voltada ao apoio entre diferenciados saberes do processo ensino-aprendizagem,
tendo a multidisciplinaridade caracterizando-a e não possuindo “conteúdo formal (...),
o trabalho baseia-se em parcerias com os professores das diferentes disciplinas
(...) no desenvolvimento de habilidades e competências com uso das tecnologias
digitais.” (Ibid., 2018c, p. 191).
Chamando a atenção para a preocupação desta instituição escolar estar
comprometida em acompanhar as demandas das transformações da sociedade, o PPPI
explicou que a valorização de práticas pedagógicas envolvendo tecnologias se deu
por meio das reflexões de um grupo de trabalho, estabelecido desde 1985, dois anos
após o início do projeto EDUCOM. O grupo foi composto por docentes desta instituição
e “profissionais de Informática do CENIFOR e educadores do projeto EDUCOM/UFRJ”
(Ibid., 2018c, p.183).
Entre os componentes curriculares no PPPI 2017 – 2020 dos AI encontramos,
então, a cargo dos profissionais de IE, a implementação de
algumas habilidades e competências que podem ser trabalhadas
durante as atividades de uso da tecnologia digital (...) [que] inclui todos
os anos de escolaridade atendidos pelos diferentes campi, desde a
Educação Infantil até o Ensino Médio. Vale ressaltar que o conteúdo
aqui apresentado tem como propósito apenas orientar o trabalho
docente. Não pode nem deve ser compreendido como uma lista de
regras e normas que possam vir a cercear as atividades realizadas.
(CPII, 2018c, p.190-191)

O PPPI 2017 – 2020 orientou que os recursos tecnológicos estivessem
disponibilizados para as atividades de ensino-aprendizagem, tendo como objetivo geral
“Possibilitar aos estudantes o acesso ao computador e à internet, principalmente para o
desenvolvimento de habilidades e competências que atendam às demandas de uma
sociedade cada vez mais tecnológica.” (Ibid., 2018c, p.48) e como objetivos específicos:
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• garantir aos estudantes o acesso ao conhecimento e informações
publicadas na Web pelo uso de computadores conectados à internet;
• favorecer a aprendizagem significativa dos conteúdos curriculares
com apoio das tecnologias;
• possibilitar que os estudantes interajam de forma online pelo uso de
diferentes ferramentas de comunicação, sejam elas síncronas ou
assíncronas;
• permitir que os estudantes produzam, de forma colaborativa ou individual,
conteúdo para web em diferentes formatos - texto, vídeo, áudio,
animação - pela utilização de ferramentas online e programas instalados
nas máquinas dos laboratórios (CPII, 2018c, p.48)

O PPPI 2017 – 2020 do CPII orienta um trabalho no L.I. voltado às práticas
sobre aspectos teóricos da IE. Registrou que concebeu o trabalho do L.I. por meio de
“Projetos Interdisciplinares com uso das TIC”, mas não explicitou sobre como seria a
operacionalização dos projetos, subtendendo-se resoluções nos de planejamento da
equipe de NC e LI nos campi.
Este mesmo documento explicitou que, para os AI, as práticas pedagógicas de
Informática ocorreriam por meio de “projetos interdisciplinares” buscado o desenvolvimento
estudantil quanto a “Posturas críticas quanto ao uso do computador. Posturas éticas
quanto ao uso da rede. A iniciativa e autonomia no uso dos programas e aplicativos. O
uso do computador como meio de pesquisa, expressão e comunicação.” (Ibid., 2018c,
p.194). Além disto, reforçou que “na execução destes projetos, além do domínio das
habilidades e competências previstas pela IE é habitual a iniciação, nivelamento e
aprofundamentos nos conhecimentos de informática.” (Ibid., 2018c, p.41)”. Haveria,
então, um desenvolvimento de “competências ao longo dos anos.” (Ibid., 2018c, p. 191).
Assim, o PPPI 2017 – 2020 da instituição exibiu uma listagem de habilidades e
competências a serem trabalhadas pela Informática Educativa no LI, distribuídas ao
longo dos AI, ou seja, do primeiro (1º) ao quinto (5º) ano escolares. Observa-se a
seguir um quadro, que adaptamos, com a distribuição desta listagem, que é bastante
específica à informática.
As competências e habilidades, apresentadas no PPPI, distribuídas ao longo
dos AI, por si só não propiciam a visualização de possibilidades de integração com
outras áreas de conhecimentos, o que significaria necessidade de diálogo entre
docentes dos diferentes departamentos, para o planejamento de atividades ou
projetos interdisciplinares.
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Quadro 7 - Habilidades e competências da Informática Educativas/AI

FONTE: Adaptado do PPPI 2017 – 2020 (CPII, 2018c, p. 194), pela pesquisadora.

O quadro 07 exemplificou que separadamente as interpretações sobre
integração

por

diferentes

docentes

seriam

variadas,

tramitando

entre

a

impossibilidade e diferenciadas buscas de soluções.
De acordo com o PPPI 2017 – 2020 a utilização do LI estaria voltada para um
acréscimo às práticas pedagógicas que ocorrem nas salas de aulas, como um
incremento para compreensão e aprendizagem estudantil. Assim, deve o LI
• Ampliar o ambiente alfabetizador com os recursos tecnológicos,
dando oportunidade à criança de se situar no universo letrado.
• Estimular a comunicação através de diferentes linguagens (verbal,
gráfica, musical, matemática), enriquecendo cada vez mais sua
capacidade expressiva.
• Proporcionar situações em que o estudante seja autor,
protagonizando suas produções. (CP II, 2018c, p. 192)
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A proposta metodológica de utilizar projetos interdisciplinares, no PPPI 2017 –
2020 para o LI, orientava as práticas pedagógicas “os docentes das demais disciplinas
apresentam suas demandas pedagógicas e as equipes de Informática Educativa, em
contrapartida, propõem diferentes metodologias de trabalho com o uso de tecnologias
digitais.” (CPII, 2018c, p.49). Também, incluiu que o professor de Informática atuasse no LI
conjuntamente com os demais professores das disciplinas, de acordo com os projetos
elaborados, junto aos discentes. Inferimos que ficou apenas implícita a necessidade
de planejamentos coletivos e colaborativos entre docentes de diferentes disciplinas.
O PPPI 2017 – 2020 ressaltou que a instituição se preocupou com a formação
do professor61 que trabalhasse no LI, registrando que a instituição
com sua vocação inovadora, trouxe para seu quadro docente
especialistas em Informática Educativa para atuarem da Educação
Infantil ao Ensino Médio. Trata-se do único profissional do Colégio que
além de Licenciatura Plena em qualquer área, necessita apresentar
certificado de Pós-Graduação em Informática Educativa ou Educação
a Distância no momento de sua posse. Tal característica confere um
diferencial, mas impõe alguns cuidados, pois a habilitação para atuar nos
Ensinos Fundamental e Médio têm especificidades. (CPII, 2018c, p. 191).

O documento esclareceu como cuidar das especificidades. Assim, no que
tangia aos AI, foco desta investigação62, o PPPI 2017-2020 veio mostrando:
Na Educação Infantil e no Ensino Fundamental - Anos Iniciais as aulas
são ministradas pelo professor regente da turma das séries iniciais e
o docente/especialista em Informática Educativa: o pedagogo, em
ação transdisciplinar, desenvolve temas geradores conceituais, e o
especialista atua com o recorte necessário, apresentando os recursos
tecnológicos disponíveis. (CPII, 2018c, p. 191).

61

A instituição divulgou em seu site as exigências para participação do concurso público 2016, para
preenchimento do quadro de professor de IE. Os “Requisitos Acadêmicos (Formação) Diplomas
expedidos por Instituição reconhecida pelo MEC (...) Licenciatura Plena em Computação ou em
Informática; ou em Informática Educativa ou Licenciatura Plena em qualquer área do conhecimento e
Especialização em Informática Educativa ou em Tecnologia Educacional ou Educação Tecnológica ou
em Tecnologias Aplicadas à Educação ou em Mídias na Educação ou em Educação a Distância; ou
Graduação em Pedagogia e Especialização em Informática Educativa ou em Tecnologia Educacional
ou Educação Tecnológica ou em Tecnologias Aplicadas à Educação ou em Mídias na Educação ou em
Educação a Distância; ou Licenciatura Plena em qualquer área do conhecimento e Mestrado em
Educação (com linha de pesquisa voltada para aplicações das TICs) ou Mestrado em Informática (com
linha de pesquisa volta da para aplicações educacionais das TICs); ou Graduação em Pedagogia e
Mestrado em Educação (com linha de pesquisa voltada para aplicações das TICs) ou Mestrado em
Informática (com linha de pesquisa voltada para aplicações educacionais das TICs).” (CPII, 2016)
62
A instituição lida, então, com práticas pedagógicas frente as tecnologias, como: “uso de dispositivos
digitais nos processos de aprendizagem: os jogos online, os softwares de autoria, os objetos de
aprendizagem, os programas aplicativos, as webquest, os sites, as redes sociais e as wikis, (...)
ambiente Moodle (...)”.(CPII, 2018c, p. 63-64) Contudo, esta investigação pretende se ater na
integração do LI com as práticas pedagógicas dos AI.
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As expressões “projetos interdisciplinares” e “ação transdisciplinar” se
imbuíram de complexidade, pois se infere que apontou para um necessário diálogo
entre docentes de formação em diferentes áreas do conhecimento, uma vez que foram
apresentados “Programas” (CPII, 2018c, p.136), neste PPPI 2017-2020 e que as
disciplinas apareceram exibindo “Eixos”, “Eixos e objetivos”, “Eixos temáticos,
conteúdos com objetivos”, “Conteúdos Programáticos”, listagem de “Modalidades do
fazer...”, “Temas” considerando “enquete com alunos” e a Informática Educativa lista
“Habilidades e competências”. A própria apresentação aponta para as presenças
tipicamente departamentais, disciplinares. O PPPI 2017-2020 denota a valorização
institucional e um pretendido incremento do uso de tecnologias digitais em todos os
segmentos escolares nos diversos campi. Contudo, inferimos que as parcerias
propiciadas por diálogos, planejamentos coletivos para desenvolvimentos de práticas
pedagógicas integradas com a IE permaneceram “abstratas”, apenas como um
apontamento da possibilidade de sua utilização mais intensa ou integrada.
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CAPÍTULO 4

APRESENTAÇÃO DA ANÁLISE DE DADOS DA PESQUISA
Este capítulo apresenta uma discussão sobre as rotinas de planejamentos,
desenvolvimento do trabalho junto aos alunos e visões dos profissionais de educação
sobre as práticas pedagógicas utilizando tecnologias digitais no Laboratório de
Informática. O LI em todos os campi da instituição permanece ativo, com acesso à
internet.
A pesquisa, então, buscou analisar como o LI é integrado às práticas
pedagógicas de NC no campus investigado, desde início dos anos noventa do século
XX, considerando a visão das duas equipes docentes. Foi levantado como
transcorriam os planejamentos e implementação de atividades integradas que seriam
desenvolvidas no LI. Além disto, de acordo com as recomendações sobre uso de
tecnologias móveis (UNESCO, 2014), se procurou investigar se este fato estaria
influenciando a não integração das práticas pedagógicas entre LI e NC no espaço
do laboratório, que é visualizado no quadro 8.
Quadro 8 - Visualização do Laboratório de Informática (LI)

FONTE: Imagens capturadas pela pesquisadora. (2019)

Até o momento desta pesquisa o LI vinha sendo utilizado diariamente, por
todas as turmas de estudantes de AI (do 1º ano ao 5º ano), tendo alternâncias por
períodos de 45 min por discente, contendo sempre um docente de Informática
dinamizando práticas pedagógicas previamente planejadas predominantemente por
esta equipe.
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Este espaço se apresentava equipado e com utilização de doze (12)
computadores, com estabilizadores de voltagem e habilitados ao acesso à internet, e
também provido de duas impressoras, um scaner, um telão e um projetor de imagens
(Datashow), além de ar condicionado. Frente aos resultados da pesquisa Cetic.br2016 (2017), o LI desta instituição, estaria incluso no percentual de 31% de instituições
brasileiras com real utilização do LI, “apesar de o laboratório de informática ter
diminuído sua participação frente a outros locais de uso, ele continua sendo o principal
ambiente utilizado para o acesso ao computador e à Internet nas escolas públicas.”
(NIC.br, 2016, p. 51).
Na instituição pesquisada, existem iniciativas com tecnologias fora do LI, por
docentes diferenciados da equipe de NC. Contudo, o LI permaneceu relevante
conforme o que será exposto a seguir.
Ressalta-se aqui que, por ser uma instituição que veio ao longo dos anos
aderindo às mudanças sociopolíticas, a instituição não ignorou as recomendações da
UNESCO sobre tecnologias móveis para além do LI. Assim, inferimos que houve um
esboço de adesão institucional à tecnologia móvel ao considerarmos o investimento
em computadores multimídia, chamado pelos sujeitos da instituição como “Amarelão”.
Então, no campus pesquisado havia, com uso ativo, um aparato multimídia
(computador-projetor de vídeo-projetor sonoro que acessa a internet do campus,
identificado no campus como “amarelão”) para cada sala de aula, sendo que cada um
deles poderia ser usado, simultaneamente, em todas as salas, quando cada regente
viesse a solicitar. A instituição distribuiu tablets aos estudantes de Ensino Médio e para
os professores regentes dos Anos Iniciais, em torno de 2013-2014. Não retornou a
distribuir aos docentes de AI. Daí foram coletados dados que apontassem ou não uma
possível divisão de atenções ou preferências por tecnologias móveis, influenciando a
integração das práticas entre LI e NC, e causas da permanência da utilização do
laboratório referendando o trabalho com tecnologias digitais.

4.1 CARACTERIZAÇÃO DOS PROFESSORES DO CAMPO DE PESQUISA
O questionário com questões abertas e fechadas e o roteiro semiestruturado
de entrevista buscaram uma caracterização dos profissionais envolvidos na
investigação, visando complementar o contexto das práticas pedagógicas com os
atributos destes participantes. Na época inicial de distribuição dos mesmos aos
professores, dias finais de fevereiro de 2019, dos vinte docentes existentes, dois (02)
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eram professores contratados, um (1) docente recebido por transferência de outro
campus e três (03) recém concursados. Os questionários foram recolhidos na
segunda metade de maio e dos vinte (20) docentes de NC que a investigação
pretendia que respondessem ao questionário, foi conseguido que apenas cinco (05)
docentes-regentes participassem e estas se declararam do sexo feminino e efetivas.
Desde fevereiro de 2019 e até o momento de fechamento desta dissertação, o
CPII reduziu o número docente de contratados, que seriam substitutos de professores
efetivos63, e incorporou docentes oriundos de concurso público recente. Assim, os
questionários foram redistribuídos para estes.
Talvez tais alterações, com docentes recém-chegados ao campus, tenham
contribuído para a reduzida participação nesta investigação, mesmo tendo sido
redistribuído questionários em abril.
Foram entrevistadas as duas (02) docentes do LI, conforme planejado no
projeto de pesquisa. Se declararam do sexo feminino. Ambas eram efetivas do CPII.
Todos os quatro (04) coordenadores entrevistados, sendo três (03) do NC e um
(01) do LI, eram efetivos e se declararam do sexo feminino.
O grau de formação apurado dos professores regentes de NC e LI e docentes
com a função de coordenador, somando onze (11) professores, identificamos que a
maior concentração foi a de especialização, com cinco (05) docentes, sendo que
outras três (03) possuíam mestrado, duas (02) possuíam doutorado e uma (01) o nível
de graduação, como mostrou o quadro a seguir.
Quadro 9 - Formação dos regentes e coordenadores de NC e do LI

FONTE: Elaboração própria (Questionári o e Entrevistas, 2019).

Resultados endossam as informações, contidas no PPPI do CPII, de que a
instituição valoriza e incentiva a formação além da graduação. Acrescenta-se a prática

63

Aprovados por concurso público federal, para o quadro de professores do CPII.
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de atribuição de pontuações aos títulos de formação dos docentes, durante os
concursos públicos para a efetivação na instituição.
Em relação ao tempo de efetivação na instituição, dentre os cinco docentes
regentes de NC dois (02) informaram ter entre 5 a 9 anos e um (01) regente do LI
informou ter menos de cinco anos. Os demais docentes regentes e coordenadores
informaram estar há mais de dez (10) anos na instituição. A seguir, o quadro sobre o
tempo de trabalho efetivo na instituição e de magistério dos docentes.
Quadro 10 - Tempo de magistério e tempo na instituição - campo de pesquisa 64

FONTE: Elaboração própria (Questionári o e Entrevistas, 2019).

Quanto ao tempo de magistério, todas as participantes, declararam possuir
mais de dez (10) anos, um quantitativo superior ou igual ao que declararam quanto ao
tempo no CPII, indicando experiências pedagógica em outra(s) instituição(ões)
escolar(es). Segundo Huberman (2017) estes docentes estariam em uma terceira fase
de vida profissional, compreendida entre sete (07) a vinte e cinco (25) anos, no caso
de magistério, sendo apontado pelo autor como um período em que o profissional
diversifica e promove continuidade profissional, ou seja, se encontra aberto a investir
aprimorando ou atualizando seus conhecimentos e status profissionais.
Foi identificado que todas as docentes estavam no mínimo em um segundo ano
de mesma função na instituição, familiarizadas com o ritmo e dinâmica, orientações do
trabalho pedagógico e em condições de rever práticas anteriores a partir de suas
experiências pedagógicas e possíveis reformulações ao participar opinando e
contribuindo para as reuniões de planejamento, como mostra o quadro a seguir:
64

Um docente regente de NC não declarou seu tempo na instituição.
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Quadro 11 - Tempo de permanência nas funções docentes

F O N TE : El ab or açã o própria (Questionári o e Entrevistas, 2019).

No campus pesquisado em nosso trabalho, a análise dos dados apontou que
todas as coordenadoras e professoras regentes possuíam seu próprio computador e
smartphone e que algumas possuíam um tablet distribuído por esta instituição. Mesmo
considerando o número reduzido de participantes, confirmado por triangulação, foi
identificado o uso de um computador multimídia portátil, havendo um por sala, sendo
solicitado na direção e atendido de imediato para todos, simultaneamente. Inferimos
que neste campus pesquisado era possível haver práticas pedagógicas com algum
aparato móvel ou de mesa, dentro ou fora do ambiente do LI, pois o lidar com
tecnologias fazia parte da convivência dos professores desta instituição.
Dados do Cetic-br. (2017), gráfico cinco (05), apontaram que antes de 2013 se
verificava acesso à internet por meio de smartphones com predomínio de docentes
com idade até 30 anos, e menor percentual de acesso a partir dos 46 anos. Foi
divulgado que em 2017 houve redução das diferenças percentuais entre todas as faixas
etárias por crescimento de tal acesso, mas os jovens até 30 anos predominavam.
Neste campus, dentre as cinco docentes, apenas declararam utilizá-lo,
acessando a internet em alguma prática junto aos seus alunos, as que estavam com
idade acima de 40 anos. As outras mais jovens relataram não utilizar junto aos
estudantes, o que causou certa surpresa.
Quadro 12 - Faixa etária dos docentes de NC e do LI

FONTE: Elaboração própria (Ques tionári o e Entrevistas, 2019).

Os instrumentos de coleta de dados também levantaram informações sobre a
interação docente com as tecnologias digitais. Apesar da investigação estar voltada a
integração entre o LI e o NC, frente às literaturas e discussões acadêmicas no
decorrer desta pesquisa, buscou-se compreender se as tecnologias digitais móveis
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eram usadas por professores nas salas de aulas, considerando orientações da
UNESCO (2014) e apurações das pesquisas do Cetic- br. (2016; 2017). Houve
distribuição de tablets aos estudantes de EM a partir de 2014 (CPII, 2018c, p. 30-31)
e segundo relatos docentes, os regentes de AI também receberam entre 2014 e 2015.
Buscou-se compreender se as tecnologias móveis estariam propiciando, de algum
modo, para a não integração das práticas docentes de LI e NC. Procuramos também
compreender se a própria existência do LI no campus com docentes especializados,
sob concurso recomendado à lotação neste espaço, estava contribuindo ou
justificando sua utilização, provocando, assim, um não incremento de utilização de
tecnologias digitais, móveis ou não, nos espaços de sala de aula, fora do LI, e/ou uma
utilização ainda “apegada” ao ensino-aprendizado de utilização de tecnologias digitais,
que contraria às orientações legislativas que recomendam práticas interdisciplinares
com recursos digitais.
Todas as coordenadoras utilizavam seu próprio computador e o do CPII e/ou
smartphone de sua propriedade particular para pesquisar e realizar afazeres que
suas funções demandavam. Com seus próprios smartphones, quando em sala de
aula, predominava o uso para pesquisar algum tema ou elucidar dúvidas próprias
que surgiam durante suas práticas com estudantes ou para compartilhar a consulta
ou para as raríssimas utilizações de aplicativos que eram planejadas apenas pela
equipe de NC ou por iniciativa individual do professor para a turma sob sua regência.
A comunicação por computador ou smartphone era apenas com outros
docentes da instituição65, complementando alguns planejamentos ou trocando avisos
de atividades escolares. Não houve relato de utilização, diretamente com estudantes,
de smartphones como meio de desenvolver práticas pedagógicas para indicar tarefas
de casa ou aula. Os relatos mostraram que poucos estudantes de AI, faixa etária em
torno de seis a onze anos em maioria, apresentavam smartphones ou tablets em sala
de aula para trabalhar com aplicativos ou consultar/pesquisar algo indicado por
docentes.
No campus desta pesquisa de AI, os relatos foram de pontuais usos de
tecnologias móveis. A realidade era a de que o uso do LI por professores de NC sem
a presença dos docentes de Informática, também foi muito pontual. Inferimos que tal

65

Os responsáveis dos estudantes seriam contatados por e-mails, via computador, enviados pela
direção escolar, além dos tradicionais bilhetes anexados na agenda de cada estudante e das
reuniões presenciais marcadas pela instituição.

123

pontualidade está relacionada a existência de uma grade de horários de aulas
semanais, distribuindo entre as turmas, as denominadas aulas de Informática que vêm
sendo, ao longo dos anos após implantação do LI nos campi, organizada com o aval
dos gestores, em cada período de eleições. O LI permanece quase integralmente
ocupado predominantemente com práticas planejadas pelos docentes de LI.
A instituição pesquisa, quase bicentenária, já foi campo de inúmeras pesquisas
com diferentes temáticas em seus campi. O levantamento sobre a dificuldade de uso
do LI fora dos prévios planejamentos de aulas, de acordo com a disponibilidade da
grade horária semanal deste espaço, além dos relatos de tablets distribuídos pela
instituição, sem manutenção e desatualizados, se assemelharam aos relatos
coletados junto à estudantes de EM encontrados na recente pesquisa de Rocha (2017)
em um dos outros campus desta mesma instituição. Alunos adolescentes reforçaram
a existência de entraves para o uso do tablet distribuídos a eles, mas, diferentemente
das coordenadoras de AI, os estudantes avaliaram que o celular/smartphone o estaria
substituindo para realização das práticas pedagógicas por meio de próprios recursos:
possuir um smartphone, acessar sua própria internet além da disponibilidade pessoal
em compartilhar com os colegas desprovidos destes recursos. As coordenadoras do
campus desta pesquisa, AI, apesar de apresentarem motivos semelhantes a estes
sobre o não uso do tablet, divergiram em relação ao uso de smartphone em práticas
pedagógicas com estudantes com pouca idade, não adolescentes. Assim, no campus
desta pesquisa, os relatos das coordenadoras apontaram que o smartphone de cada
estudante estaria sendo raramente utilizado em práticas pedagógicas, pois o
“funcionamento oscilante” do WiFi, além de nem todos o apresentarem nas aulas, por
prováveis questões de tenra idade ou maturidade, ligados ao poder aquisitivo familiar e
ou preservação do aparato, desestimulavam o uso. Então, as tecnologias móveis não
seriam um motivo de interferência na integração entre o LI e o NC, assim como o LI
não provoca impedimentos para o uso das tecnologias móveis, sendo que na atual
configuração de funcionamento do LI, se poderia dizer que se oportunizou nas séries
do EM, estudantes adolescente em maioria, o uso das móveis.
Enfim, os docentes da instituição conheciam e lidavam, cada um ao seu modo
ou interesse, com computadores de mesa e com aparatos móveis. O relato de não
uso foi por falta de manutenção ou desatualização do aparato tecnológico.
No quadro a seguir, uma visão da posse e utilização de tecnologias digitais:
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Quadro 13 - Aparatos utilizados por docente de NC e LI66

LEGENDA: S = SIM
N = NÃO
FONTE: Elaboração própria (Questionário e Entrevistas, 2019).

Docentes do NC e LI apontaram para a necessidade de revisão sobre a
participação conjunta, com parcerias colaborativas entre docentes dos diferentes
departamentos que participariam das reuniões de planejamentos das práticas
pedagógicas que envolveriam tecnologias digitais no LI.
Tal necessidade de unir os dois departamentos curriculares distintos,
envolvidos neste estudo focando a integração entre ambos, está em consonância ao
66

*¹ Dois dos cinco professores participantes não responderam.
*² Um dos cinco professores participantes não respondeu
*³ Os coordenadores de NC relataram usar smartphone em sala de aula apenas para própria
pesquisa, para algo inesperado que surja ou uma dúvida.
** Utilizavam o próprio smartphone e muitas vezes sua própria internet. Chamam estudante por
estudante para uma prática pedagógica com este aparato.
Os tablets foram mencionados no quadro para mostrar a sua distribuição pela instituição, visando
atender as orientações da UNESCO (2014). Contudo, os tablets não estão funcionando.
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que Almeida e Valente (2011) sugeriram sobre observar as TDIC com aspectos
teóricos-metodológicos e a própria essência epistemológica do ensino-aprendizagem.
Assim, nos levaram a reflexão sobre a concepção de currículo, a significação de uma
prática escolar integradora entre TDIC e currículo, buscando e criando práticas de
ensinar e aprender, sem perder de vista os desafios e contribuições que poderiam ser
gerados com as tecnologias.
Estes autores distinguiram duas abordagens de usos das tecnologias na
educação. Uma foi a “abordagem instrucionista”, em que o computador passaria a
auxiliar nas instruções de atividades de ensino-aprendizagem, seguindo preceitos de
“Skinner

(1972)”,

disponibilizadas

em

módulos

“em

ordem

crescente

de

complexidade” calcadas em planejados objetivos comportamentais (ALMEIDA;
VALENTE, 2011, p.7). A outra foi a “abordagem construcionista”, que foi relacionada
à como o computador seria utilizado “por meio de outros programas computacionais
e passou a ser referência de uma concepção de uso das TDIC em atividades
realizadas em ambientes de aprendizagem que envolve aluno, o professor e as TDIC”
(Ibid., p.8). Então, ao se conceber as TDIC como subsídios de mediação para a
integração entre o conhecimento e o estudante teríamos a abordagem construcionista
alcançada. Os autores destacaram, também, o uso de softwares que, por meio de
várias linguagens, atenderiam ao acesso de renovadas informações, à emissão de
opiniões, à interação social e ao compartilhamento de produções.
Aliar os recursos digitais e os conhecimentos, em uma participação parceira e
colaborativa entre docentes dos departamentos de NC e LI nos planejamentos,
além de mostrar uma tentativa de superar uma constituição curricular
compartimentada, contribuiria positivamente com a construção ativa de
saberes dos estudantes.

4.2 PLANEJAMENTO PEDAGÓGICO E INTEGRAÇÃO DO LI
Todos os participantes do questionário (Apêndice A) e roteiro de entrevistas
(Apêndices B e C) confirmaram o uso ativo do LI, com aulas semanais para todos os
anos escolares do campus de pesquisa e que cada estudante participava um tempo de
aula semanal de 45 min., com exceção de um regente de NC que sinalizou dois tempos
de aula. Contudo, tanto no questionário quanto entrevistas, diferentes respostas
apontaram não estar a contento a integração LI e o NC e o uso de tecnologias
digitais fora do LI.
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Primeiramente, foi preciso saber se os professores consideravam o LI como um
importante espaço para práticas pedagógicas. O quadro a seguir mostrou suas
considerações dos professores regentes de NC:
Quadro 14 - Importância do LI na escola
REGENTES

Na sua opinião, seria necessário haver um Laboratório de Informática (LI) na escola para
o desenvolvimento de suas práticas com os estudantes? Por quê?

Reg.1

S

“Por ser importante e atual o uso de tecnologias, pois, podem ser recursos, [que]
nos auxiliam na prática pedagógica, além de proporcionar prazer aos alunos.”

Reg.2

S

“Como estamos numa era em que as tecnologias digitais estão em alta, é
importante que a escola tenha esse espaço. Porém na minha escola esse espaço
possui horário específico na grade com atendimento por outro professor, logo não
é um espaço que eu utilize em minhas práticas.”

Reg.3

N

“A prática pode ser realizada dentro da sala de aula, com aparelho apropriado e
internet com acesso liberado.”

Reg.4

S

“O mundo atual é altamente tecnológico. Quem não se adaptar ou tiver acesso a
ferramenta tecnológica está excluído socialmente.”

Reg.5

S

“(...) existe LI e aulas dessa disciplina incluídas na grade curricular. Esse espaço é
importante para trabalhar com instrumentos diferentes para a construção da
aprendizagem, precisamos usar vários suportes e materiais com os alunos.”

TOTAL

4

1
LEGENDA: S = SIM
N = NÃO
FONTE: Elaboração própria (Questionário, 2019.)

A necessidade de um LI como base de práticas pedagógicas com uso de
tecnologias foi apontada por quatro das cinco regentes de NC, ao responderem, no
questionário a primeira pergunta sobre a necessidade da existência de um LI na
instituição para as práticas com estudantes. Três (03) das quatro docentes, que
responderam afirmativamente, justificaram apontando o contexto contemporâneo do
uso de tecnologias em nossa sociedade e acrescentaram que as tecnologias seriam
outro recurso, diversificando as práticas pedagógicas.
Este modo de pensar se encontra em consonância com a discussão do capítulo
um, em que Selwyn (2011) apontou a presença das tecnologias digitais no cotidiano,
inter-relacionada aos aspectos políticos, econômicos, sociais e culturais de diferentes
sociedades. Além disto, para Almeida e Valente (2011) a diversificada utilização de
tecnologias favorece o desenvolvimento da aprendizagem. Contudo, Almeida e
Valente (2011) ressaltaram que tal favorecimento se concretizaria ao se associar às
oportunidades em expressar pensamentos, pesquisar e compartilhar dados.
A referência de práticas pedagógicas com tecnologias, por maioria, recaiu no
LI, contudo, foi identificado que a integração NC e o LI não foi apontada pelos
docentes como efetivada a partir de um planejamento coletivo. Para identificar outras
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possíveis causas, a análise foi iniciada ao buscar responder a segunda “Questão de
Estudo” desta pesquisa: “Que dificuldades enfrentam os professores para planejar o
ensino-aprendizagem no Laboratório de Informática da escola?”. buscando, então, as
respostas que envolviam o planejamento das práticas pedagógicas. Incluído nesta
busca a identificação de quais seriam as tecnologias disponível, onde, por quem e
como eram planejadas e utilizadas.
As respostas às questões 5 e 7 apresentadas no quadro a seguir denotaram
informações sobre como vinha ocorrendo o planejamento de práticas pedagógicas
utilizando tecnologias, de acordo com as visões das professoras regentes de NC.
Quadro 15 - O planejamento pedagógico na visão dos regentes de NC
[5] Em sua opinião, o LI está integrado (a
seu contento) ao planejamento de NC? ___
Por quê?
Reg.1
------(Não respondeu)

Reg.2
Não

[7] Em sua opinião, o que os participantes da
equipe que planeja coletivamente (...) pretendem
que os seus estudantes apreendam com as
práticas que incluem o uso do LI?

“Estamos no caminho para tal.
Hoje
buscamos
mais
a
parceria e tem sido muito
válido o trabalho desenvolvido
(pesquisa escrita de textos,
etc.)”

“Compreensão de que a informação precisa ser
verificada; que a pesquisa é importante para
maiores informações sobre o assunto; que as
disciplinas se complementam e respaldam umas
às outras; que há outras formas (inúmeras) de se
obter informações [e] que o computador é um
aliado recurso para a sala de aula.”

“Nem sempre conseguimos
conciliar
os
horários
de
planejamento, o que seria
desejável. Usamos outros canais
para
nos
comunicarmos...
WhatsApp, e-mail...”

“Não há planejamento coletivo.”

“Quando conseguimos planejar
ju nt os , o L I c onse gu e
d ese nvolve r a tivid ade s
Parcialmente
relacionadas aos conteúdos
trabalhados em NC.”

“O uso do computador e da internet auxiliam de
maneira lúdica e prazerosa.”

“Em nossos planejamentos
conversamos sobre a
importância de realizarmos
um trabalho interdisciplinar.”

“Pretende-se que os alunos sejam inseridos no
mundo digital usando a tecnologia como
ferramenta para ser e estar no mundo.”

“Em parte sim, já que a
professora de LI participa das
reuniões... semanais...”

“É importante que os alunos percebam funções
diferentes no uso das tecnologias. Essa visão
tem sido bem restrita por parte dos alunos, que
muitas vezes acreditam que o computador serve
apenas para “jogar” ou se comunicar com outras
pessoas. É importante que percebam que
podemos digitar um livro, construir um caderno
de receitas, trabalharmos com gráficos e tabelas,
realizarmos pesquisas, dentre outros.”

Reg.3

Reg.4
Sim

Reg. 5
Sim

FONTE: Elaboração própria (Questionário, 2019.)
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Somente a Reg.5 na questão cinco sinalizou presença semanal de um membro
da equipe do LI nos planejamentos, enquanto todas as demais participantes
informaram a ausência semanal. A Reg.2 ao responder a questão sete relatou
diretamente o oposto: “Não há planejamento coletivo.”. Fica relembrado, aqui, que o
questionário, além das impossibilidades de diálogo sobre as respostas (MOREIRA;
CALEFFE, 2008), foi passado entre fevereiro e maio deste ano, ou seja, entre o final
do ano letivo de 2018 e início do letivo de 2019. De acordo com o que será apontado,
em entrevista, no decorrer desta análise, em 2019, surgiram mudanças e a
coordenadora do LI passou a conseguir participar de planejamentos de alguns anos
escolares. Talvez, esta docente tenha respondido pensando neste início de ano letivo.
Contudo, nenhuma professora regente comentou, nas lacunas em aberto, esta mudança.
A resposta da Reg.4 nos indicou a preocupação e tendência em buscar a
abordagem interdisciplinar, uma vez que a apresentação do PPPI da instituição se
voltava à apresentação em domínios disciplinares-departamentais, ressaltando-se que
como um dos domínios compartimentados está também a Informática Educacional.
Conforme foi apontado no capítulo um, desde o Projeto Educom (1983) a
interdisciplinaridade vem sendo posta em relevância para a integração das
tecnologias digitais (NASCIMENTO, 2009). Contudo, Almeida e Valente (2011)
sinalizaram para a não integração, decorridos anos. Atualmente, trinco e cinco (35)
anos após este projeto, Lopes e Macedo (2011) assinalaram que a abordagem
interdisciplinar gerou inúmeras discussões que incluíam contextos sociopolíticos e
terminologias

como

“currículo

global,

metodologia

de

projetos,

currículo

interdisciplinar, currículo transversal.” (LOPES; MACEDO, 2011, p.123), incorrendo
também na constituição curricular por competências como uma reconfiguração
“correlacionada ao currículo disciplinar” (Ibid. p.124), devido à valorização dos
conhecimentos das disciplinas. Voltando-se para a não superação entre estas
unidades de conhecimentos, segundo abordagem de Japiassu, na década de 70,
tornava a interdisciplinaridade relevante, envolvendo diálogos que apontaram para um
pensar pedagógico com elaborações de projetos, situações-problema ou atividades
interdisciplinares, sem haver mútuas superações.
Conforme as Reg.1, 2 e 3 sinalizaram, a integração do LI e o NC, agravada
pela ausência de participação nos planejamentos de NC de pelo menos um membro
da equipe de LI, vem permanecendo como uma meta a ser alcançada na instituição,
neste ano de 2019.
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Com as entrevistas, foram apontadas pelos coordenadores a existência de
trocas informativas por meio de contatos pessoais, não formalizados pela instituição,
em que os coordenadores e regentes de NC procuravam passar informações ao
coordenador e regentes do LI e vice-versa, sobre as temáticas, os projetos ou os
conteúdos que foram planejados com a coletividade de NC.
Sobre os planejamentos, como era de se esperar, há pouca participação de
estudantes e membros da comunidade, ainda que estes sejam importantes em uma
perspectiva emancipatória (FREIRE, 1986; ALMEIDA, VALENTE, 2011).
O quadro a seguir mostrará que houve uma única diferenciação entre as respostas
das docentes sobre participação de estudantes e comunidade nos planejamentos e
que também considerou, sem especificar a frequência, que havia um “outro” período
de frequência de encontros de planejamento entre a equipe de NC e a de LI. Talvez
porque de acordo com o PPPI a participação da família do estudante se encontra
valorizada visando acompanhar e participar do processo ensino-aprendizagem.
Então, em relação à participação da comunidade/responsáveis dos estudantes
dialogando sobre o planejamento de algum tema pedagógico a ser dinamizado, talvez
estivesse se referindo aos agendamentos mais ou menos trimestrais de reuniões de pais,
pois há “comunicação dos planejamentos e do desempenho das turmas, bem como
convites e convocações, para encontros que podem ser solicitados tanto pela equipe
pedagógica, quanto pelos responsáveis. (...)” (CPII, 2018c, p.72). Uma coordenadora
de NC respondeu à questão de entrevista negando participação de aluno,
responsáveis ou comunidade que: “(...) a gente parte do que a gente considera
importante e viável.”. Não havendo participação da construção do que foi planejado,
se infere que a participação discutida com o alunado seja na fase de compreensão do
que foi construído, da execução e desdobramentos, na sala de aula, com os regentes,
talvez também devido às idades dos alunos no primeiro segmento.
A equipe de LI relatou, na entrevista, que dialogava com os alunos, sobre o
planejado para o dia no início de cada aula e aceitava as ideias e mudanças dos
estudantes, por considera-las pertinentes. Estas docentes trabalhavam com os
projetos, temáticas ou conteúdos planejados predominantemente pelo NC, e ao utilizálos em suas práticas, em 45 min para cada grupo de alunos, elas procuravam acolher
as reinvindicações surgidas nos diálogos no LI, acolhendo interesses ou curiosidades
e trocavam saberes e experiências alunos-professor, além dos contextos vividos.
O quadro a seguir mostrou a frequência de sujeitos nos planejamentos coletivos.
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Quadro 16 - Frequência no planejamento coletivo

FONTE: Elaboração própria (Questionário e entrevistas, 2019).

De acordo com o quadro dezessete, identificamos que os docentes relataram,
em maioria, frequência semanal de reunião de planejamento de NC, o que vem sendo
raro nas escolas.
No entanto, para a integração de práticas pedagógicas com o LI, sinalizaram
em maioria a ausência de docentes do laboratório.
Como foi apontado anteriormente, a apresentação documental do PPPI 20172020 se encontra dividido em seções departamentais/disciplinares. Assim, as
orientações que constam nos itens da Informática Educativa vieram gerando uma
crença, equivocada, nos docentes de NC que a equipe de LI possuía um planejamento
próprio frente à suas orientações no documento institucional, conforme o relato de
uma coordenadora de NC sobre as práticas da equipe do LI:
“(...) elas não conseguem saber o que o NC está trabalhando. Então, elas não conseguem
articular. Elas têm um programa... Todas as disciplinas têm um programa... Elas vão executar o
seu programa sem saber o que o NC está fazendo, por que elas precisam dar conta do
currículo de Informática.” (Grifo nosso).

Desta forma, pontualmente haveria com alguns temas ou projetos uma
integração do NC com o LI, por meio de trocas informais envolvendo afinidades
pessoais entre docentes destas equipes. A equipe de LI também fez referências a
este tipo de colaboração, mas relatou que a coordenadora de LI, ao participar de
outras reuniões de planejamentos quinzenais e trimestrais junto à direção e
coordenadores de NC, obtinha informações sobre o que era planejado no NC. A partir
daí, somando-se as orientações de seu PPPI próprio de Informática Educativa, os
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docentes de LI desenvolviam práticas pedagógicas com as temáticas ou projetos
decididos no planejamento de NC, mas sem a presença dos regentes de NC.
A equipe do LI explicitou quem, quando e a visão do porquê é reduzida a
participação no planejamento coletivo ocorria e se encontra no quadro abaixo.
Quadro 17 - Planejamento da equipe do LI: possível integração com NC
Quem?

“(...) grupo de Informática Educativa, constituído por duas professoras de Informática
Educativa, mais a coordenadora, que também é professora.” Reg. E do LI
“(...) é uma equipe de três (3) (...).” Reg. F do LI

Quando?

“A gente tem RPS (...) Reunião de Planejamento Semanal (...)” Reg. E do LI
“(...) nos reunimos semanalmente... O grupo de informática.” Reg. F do LI
“(...) a gente tem dois tempos de uma hora e meia por semana, é obrigatório, de
reunião de planejamento. Semanal (...). Obrigatório.” Coord. C

Como?

“(...) a coordenadora articula toda a proposta de compartilhar o trabalho junto com as
outras áreas. Ela que é a responsável por articular toda esta proposta. (...) as áreas
de Estudos Sociais, de Língua Portuguesa, Matemática e Ciências. (...) Compartilha
(...) a gente monta, através das sugestões que ela traz (...). Então às vezes ela traz
a proposta semi-pronta...” Reg. F do LI
“[A] coordenadora (...) é ela quem estabelece a relação mais direta com os
professores, o que não quer dizer que a gente não converse também no corredor, na
‘Sala dos Professores [Servidores]’ e troque algumas informações, não é? Umas
ideias...” Reg. E do LI
“A gente tem as reuniões de coordenação (...) uma vez por semana que... É de 15 em
15 dias... A gente tem reunião com a coordenação pedagógica e com a direção
geral e todos os coordenadores têm de estar presentes [Não há regentes.]. Então,
ali é quando a gente começa ter a troca (...) saber o que está acontecendo e
essas [são] fundamentais. E muita coisa de troca pelo WhatsApp, também. (...) [nos
falamos:] ‘Você olha a turma está nessa etapa...” Coord. C (Grifo nosso).
“(...) eu passo para elas que foi discutido nas reuniões de coordenação, pelos temas, e
a gente vai desenvolvendo e a partir dali eu pego a ideia delas eu devolvo, né... Para
as séries, para as coordenadoras e (...) a gente vai ajustando aos poucos.” Coord. C
“temos alguns projetos com o NAPNE. (...)são atendimentos em pequenos grupos ou
então individualizado. (...) algumas parcerias com o NAPNE... O trabalho de apoio
[recuperação de aluno]. Aí a gente define junto com o NAPNE. (...)a gente monta o
planejamento junto com o NAPNE e faz os projetos. (...) também envolvia o SESOP
(...) [que] agora é SOEP” Coord. C (Grifo nosso).

Justificativa

“(..) não é com muita frequência (...) pela questão (...) de logística de horários. Acho
que é o maior problema que tem em qualquer colégio. (...) conseguir montar uma
grade de horário (...) que todos os coordenadores ali participem é complicado (...) para
[todos] estarem lá, em reunião de planejamento, alguém tem que ficar com a turma.
Então, justamente as reuniões são na hora das aulas atividades (...). Mas, assim,
sempre que eu posso eu participo porque é importante isto (...)" Coord. C

FONTE: Elaboração própria (Entrevistas, 2019.)

O quadro mostrou relatos sobre as não formais trocas de informações entre as
equipes departamentais, sobre as reuniões que propiciavam as informações sobre o
que foi planejado no NC, nas quais a coordenadora do LI procurava fazer ajustes para
o desenvolvimento das aulas no laboratório. A justificativa apresentada no quadro
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voltou-se à distribuição da grade de horário, baseada na necessidade de não deixar
estudantes sem aulas nos horários de planejamento de NC.
Uma coordenadora de NC atribuiu este arranjo na grade ao número de docentes:
“Acho que é a questão da falta de professor (...). Que a gente vive aqui. Isto, também, dificulta um
pouco (...) esta questão do tempo... [e] para a gente ter mais tempo de planejamento (...). Presencial...”

Contudo, naquele momento, não houve a reflexão de que o planejamento de
NC também teria a necessária participação da equipe de LI.
Os relatos mostraram, também, que a coordenadora do LI oficialmente era a
encarregada da responsabilidade de transmissão aos regentes de LI sobre os
combinados do planejamento de NC, obtidos em outras reuniões com a direção e
coordenadores de diferentes departamentos que atuam no 1º segmento, além de
encontros com NAPNE e SOEP.
No PPPI - 2017-2020 encontramos que, além das práticas para todo o grupo
turma, no planejamento se constituiriam alternativas para, frente ao desempenho
diversificado do alunado, para a recuperação e ou atendimento específico para o
acompanhamento de todos. Assim,
Prevendo a integração entre os diversos setores, podem participar da
reunião também o SESOP [hoje denominado SOEP], o NAPNE e a
Assistência Estudantil, bem como docentes dos demais
Departamentos que compõem o currículo dos anos iniciais do Ensino
Fundamental. (CP II, 2018, p. 72)

Enfim, estes setores escolares que lidam com especificidades das turmas e
alunado deveriam estar planejando juntos.
Sendo assim, as dificuldades de frequência da equipe de LI nos planejamentos
que deveriam ser conjuntos, NC e LI, com também presença dos regentes destes dois
diferentes departamentos, vieram ocasionando um distanciamento entre as equipes.
Este distanciamento veio provocando para que não se conhecesse, ou que não se
divulgasse e que não se avaliasse, de forma clara, as práticas realizadas no LI,
incluindo as que pontualmente foram planejadas entre o NC e o LI. Este fato pode ser
inferido pelos relatos de coordenadoras de NC e de uma integrante da equipe do LI.
Os coordenadores de NC expressaram que o LI não estava integrado a
contento deles, ao NC, como se vê, por exemplo, no relato de uma coordenadora:
“(...) questão de horário talvez, os professores do LI ou a coordenação não poderem estar. (...) a gente
faz o planejamento com os professores e a gente tem... Usa as ideias de... Usar o laboratório... E os
professores vão correr atrás... As coordenações das áreas correm atrás (...) para que eles, então,
desenvolvam o trabalho na Informática, mas não é uma integração, a gente que corre atrás.” (Coord. NC)
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Almeida e Valente (2011) discutiram sobre o alcance de efetiva integração entre
tecnologia e educação, apontando que
estudos mostraram que negligenciar as crenças e teorias pessoais
pode acarretar o choque de duas culturas opostas: a cultura
transformadora dos proponentes da inovação e a cultura das práticas
existentes, que passam a ser críticas, resistentes e defensivas. (...). No
entanto, o domínio do técnico e do pedagógico não deve acontecer de
modo estanque, um separado do outro. (...) conhecimentos técnicos e
pedagógicos crescem juntos. (ALMEIDA; VALENTE, 2011, p.47-48).

Para uma visão sobre o planejamento de práticas pedagógicas sem a frequente
presença da equipe do LI dialogando com sugestões, trocas, enfim, contribuindo para
a utilização de tecnologias digitais, foram analisadas as respostas dos regentes de
NC dadas à questão 6 do questionário. Esta pretendeu colher informações sobre a
partir do quê e o que se pretenderia, nos planejamentos, que os alunos
desenvolvessem no LI.
Quadro 18 - Bases para os planejamentos: visão dos regentes de NC

FONTE: Elaboração própria (Questionário, 2019.)

Apenas a Reg.1 citou o planejamento de prática pedagógicas no LI a partir de
projetos coletivos com projetos que ocorreram em 2018 e, como mais três regentes
fizeram, acrescentou a prática de trabalho a partir dos conteúdos das áreas
disciplinares de conhecimentos que constituem o denominado NC. A Reg.2 voltou a
afirmar a inexistência de um planejamento integrado.
Também nas entrevistas, as coordenadoras de NC apontaram para um
compromisso com as especificas áreas de conhecimentos (Língua Portuguesa,
Matemática, Estudos Sociais e Ciências).
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A partir de 2019, os coordenadores relataram que estariam modificando o
encaminhamento do planejamento, havendo preocupação com temáticas, citaram
projetos, procurando transparecer o atendimento às competências orientadas no
PPPI, aos esforços de aproximação entre as áreas disciplinares de NC, por meio da
interdisciplinaridade, indo além dos conteúdos, enquanto pontos de partida para as
práticas pedagógicas.
Quanto ao questionamento à equipe de LI sobre a integração entre NC e LI
estar a contento, um integrante do LI apontou:
“Eu acho que ela vai caminhando bem (...) Acontece na medida do possível para ambos os lados
assim... Ela vai aumentando a cada ano com o NC com alguns professores e algumas áreas se
identificam mais com a integração com o laboratório. (...) tem muito a ver também com o tempo, a
organização da escola, com prova, a semana de prova, semana da matemática, assim, nem
sempre a gente consegue estar conectado com tudo, mas isso não é um mal não, é o natural.”
“(...) é como se a gente planejasse, assim: (...) O que que a gente vai fazer hoje em relação ao
conhecimento que diz respeito ao NC e o que de informática os alunos vão estar aprendendo
naquele dia, então para que a gente tenha sempre algo novo a gente tem sempre que ter esse
olhar dos recursos da informática, e a gente vai casando os objetivos conforme sejam mais
adequados, não é? O recurso com o objetivo, enfim...” (Reg. do LI)

Contudo, identificamos que apesar da mobilização de mudanças, os
coordenadores de NC apontaram que as tecnologias digitais não foram incluídas a
contento, pois, intensificar o foco na construção de projetos interdisciplinares, ou que
propiciassem a interdisciplinaridade, não veio se concretizando em relação a integração
do LI, pois, esta equipe não conseguiu uma rotina de presença nos planejamentos.
Quadro 19 - Planejamento interdisciplinar sem tecnologias digitais
Pensando no planejamento... De onde vocês partem... ?

Coord.
A.

Coord.
B.

“Então, este ano a gente está tentando fazer diferente. Em geral a gente trazia os
conteúdos da área, E aí cada área colocava o conteúdo a ser trabalhado e a gente tentava
é... Pensar o planejamento de uma forma interdisciplinar. Este ano a gente está tentando
fazer um movimento contrário. A gente está trazendo um tema um assunto, um passeio...
Enfim, a gente está partindo do tema para pensar na área. Então, tem coisas que são os
conteúdos específicos da área e tem conhecimentos que estão agregados ao que a gente
está planejando em termos de projeto.”
“Tem projeto principal que é " O afeto que nos afeta" E aí a gente tem pensado nas
relações, no afeto, no sentimento. E a partir daí cada série foi puxando um... Um projeto
particular. Alguns projetos mais longos. Outros mais pontuais. Cada série está com seu
projeto sem perder de vista este projeto Central” ...
“É... A gente está tentando nesses últimos anos “linkar” a projeto, mas não era assim não...
Mas agora, a gente, esse ano, por exemplo, tem o projeto “O afeto que me afeta”. Então,
a gente parte desse projeto, mas claro que a gente nem sempre dá conta de focar somente
no projeto, porque tem as especificidades da área. Mas a gente está partindo desse projeto sim.”
“Primeiro a gente parte das competências que estão no PPPI. Aí, dentro dessas
competências a gente tem os conteúdos que a gente precisa avançar. Mas sempre tendo
em mente que a gente precisa dar conta dessas competências. Então, a gente parte
dessas competências para os conteúdos. E, aí, a gente tem do primeiro (1º) ao terceiro
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(3º) [ano]... A gente faz uma maior interdisciplinaridade desses conteúdos no quarto (4º) e
quinto (5º), como já tem dois professores, Português e Estudos Sociais, e Matemática e
Ciências, a gente tenta fazer uma integração, mas ela é um pouco mais difícil (...).”.
[E esses projetos são desenvolvidos em que espaço, sabe? O que vocês planejam seria
para em qual espaço ser desenvolvido, deslanchado?]
“Depende, porque a gente tem o [Projeto], “Acolhimento”, então, há “O afeto que me afeta”
a partir do “Acolhimento”. Aí, a gente usa a sala de aula, a quadra, o auditório, o pátio 2...
A gente vai planejando as atividades e a gente fala com os professores para eles usarem
os diversos espaços da escola, mas nem sempre... Isso acontece.”

Coord.
D.

“Agora, esse ano, a gente tem feito pelas competências, mas antigamente era pelo
conteúdo mesmo. Cada uma falava de sua área e a gente tentava integrar tudo possível...”
“A gente tinha essa reunião de planejamento semanal do Laboratório de Ciências (LC)
junto com o LI. Então, o nosso trabalho de ciências estava bem integrado com a
Informática. Mas esse ano devido às demandas, né... Essa reunião de planejamento
semanal não acontece mais junto. Então, o Laboratório de Informática está integrando não
só com Ciências, mas com outras áreas também, dentro do possível (...)”.

FONTE: Elaboração própria (Entrevista, 2019.)

As Coord. A e B, então, não relataram nada sobre LI ou outro uso de tecnologias
digitais. A Coord. B expressou um incentivo dado, no planejamento, em utilizar espaços
fora da sala de aula propriamente dita, para práticas pedagógicas. Demonstrou também
a abertura aos regentes quanto à escolha do espaço a desenvolver sua prática
planejada, mas que nem sempre os docentes ou nem todos utilizavam outros espaços
do campus, conforme relatou “... nem sempre... Isso acontece.” (Coord. B). Foi
perguntado o motivo do LI não estar também sendo LI para escolha.
Acrescentamos a visão de coordenadores sobre a não inclusão do LI na
“listagem” de espaços citados, a outros relatos do Coord. A e B que também não
incluíram como participante, algum membro da equipe de LI, como frequência
rotineira, este ano de 2019, às reuniões de planejamento. Assim, foram categorizadas
no quadro 21 os motivos respondidos:
Quadro 20 - Planejamentos separados: “descompassos”/contradições das práticas no LI

Coord. A
NC

[Porque você não citou (...) coordenador [do LI] na hora do planejamento...?]
“Ah... Eu esqueci. Assim... Porque não é uma regra. A gente tem a (...) coordenadora.
Ela tenta estar na medida do possível, mas o horário, quando ele é montado, ele é
muito difícil de você conciliar porquê... Por exemplo, atualmente, a coordenadora do
laboratório ela não é do nosso departamento ela é de outro departamento. Então, ela
tem outros compromissos além [do campus]. Da mesma forma os professores, a gente
tem professor (...) de 20 horas. Então, a gente não pode exigir (...) para além desta
carga horária. Então, às vezes o planejamento ocorre no momento em que o professor
daquela série não está na escola ou que o professor está dando aula.”
“Quando a gente pensa em alguma coisa amarrada com a Informática, a gente dá um
jeito, nem que seja pelo “ZAP”. Ou eu passo ou os professores de turma... Agora, uma
coisa que eu tenho observado especificamente neste ano [2019] que a gente tem
tentado agregar, até porque a [coordenadora do LI] tem estado mais presente, é que a
gente planeja uma coisa, mas naquele dia da aula de laboratório não foi possível
resolver todas as questões. Então acaba que fica um descompasso entre o que
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acontece... (...) o resultado de uma pesquisa [no LI], que ela não se conclui, mas
o planejamento do NC fica lá esperando o resultado (...)”
“Então (...) Se eu estivesse em turma... [ia] acabar abrindo mão, e não usando o
laboratório mais. Ia falar para fazer a pesquisa em casa, ia dar outro jeito. Se fosse
uma coisa que não desse para eu esperar, ia acabar cortando isso.” (Grifos nosso

Integrante
do LI

[Há tempo de terminar o projeto, no mesmo "compasso", tempo do NC?]
“Não... Eu vejo que assim... Não é que não de tempo. Se o trabalho foi solicitado no
tempo a gente se organiza como foi feito. Agora, nós nos organizamos com
antecedência, mas o que acontece... Quando essa questão da antecedência do
prazo de entrega não é exigida... A gente finaliza as propostas que estão em
andamento e encaminha as novas. (...), assim eu acho que não teve nenhum caso de
um projeto, que nós trabalhamos até agora, que não deu tempo (...). (Grifos nosso)
“(...) a organização da sala de informática, ela pressupõe a apresentação de
conteúdos, a divisão de tarefas ... Toda uma organização de uma sala de aula... (...),
tem uma certa rotina e em 45 minutos você dinamizar isto, às vezes é um pouco
corrido, até em função das crianças sentarem, de você manejar o que você tenha
apresentar... Enfim, mas é o tempo... É o suficiente. (...) Porque os trabalhos, às
vezes... Eles não se dão só neste tempo eles estendem a outras aulas futuras...
Aulas futuras, então, é tranquilo... Administrar não é difícil.”
“Quando há preocupação, sempre dá tempo (...), mas, nem sempre [se] tem essa
preocupação. Às vezes as propostas vêm e são um pouquinho mais soltas,
entendeu?” (Grifo nosso).
“(...) nas séries mais avançadas eu percebo que as exigências (...). Às vezes, são
maiores com relação ao prazo... Os trabalhos são mais extensos... Nas séries
menores não tem tanta exigência. (...) [1º, 2º e 3º anos].” (Grifo nosso)

FONTE: Elaboração própria (Entrevista, 2019.)

Pelos relatos está havendo neste ano de 2019 uma frequência maior da
coordenadora de LI nos planejamentos coletivos, mas não ainda a rotina de
planejamento. Assim, vem gerando desencontros, que os grifos pretenderam
destacar, que iriam além de uma comunicação sobre qual projeto ou temática estaria
sendo desenvolvido no NC, pois os diálogos sobre as necessidades e andamentos do
processo

ensino-aprendizagem

específicos das

diferentes

turmas estariam

prejudicados.
Identificamos que faltou reunião entre as equipes quanto ao entrave do
descompasso de finalização das práticas no LI. Não foi sinalizado à equipe de
laboratório, que apenas “percebia”, às vezes, que haveria uma urgência em NC, não
havendo uma prévia comunicação de esclarecimentos que envolveriam as práticas
pedagógicas, não existindo também um feedback, assim, gerando a fala do LI de que
sempre haveria tempo, sincronia. Tal desencontro estaria provocando um desestímulo
e /ou uma redução de buscas por parte da coordenação de NC quanto ao
planejamento de possíveis práticas pedagógicas com tecnologias digitais no LI.
Nos relatos de entrevistas identificamos, também, que não só pelo advento
BNCC-2017, ocorreram mudanças desde o início deste ano letivo de 2019. Ocorreram
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mudanças a partir de movimentos da direção do campus, visando contribuir em
minimizar o desconhecimento e ou distanciamento entre as equipes de NC e LI. A
direção propiciou, neste ano de 2019, que a equipe do LI apresentasse seu trabalho,
conforme o relato da coordenadora do LI:
“Foi na reunião geral, este ano [2019], pela primeira vez assim, eu estando aqui, que houve
um tempo grande, assim, de meia hora, para a gente poder apresentar, um pouco de
nosso trabalho, (...) a maioria dos professores não conheciam assim, mais por menor, (...)
Então, isto gerou muitos frutos...” (Coord. do LI) (Grifos nosso).

O relato expôs uma visão unilateral pela equipe do LI, pois, apesar dos “frutos”
que serão comentados respondendo outra questão de estudos desta pesquisa, sobre
parcerias, frente ao relato de uma coordenadora de NC:
“Então, esse ano [2019] teve uma apresentação do que a o laboratório faz, a temática do
laboratório, mas o trabalho em si, ali no miudinho não.” (Coord. do NC) (Grifo nosso)

Infere-se que, relatos como os do quadro apontando desencontros se
configuraram aqui como outro exemplo e que outras situações voltarão a ocorrer, se
houver a permanência de falta de rotina de frequência, encontros, trocas ou
comunicações informais, para uma integração a partir dos planejamentos dialogados
entre as equipes de LI e NC. Permaneceu, assim, a necessidade em rever a grade de
horários semanal para o planejamento coletivo com presença das duas equipes,
incluindo a coordenadora de Informática, que não participava.
4.3 PRÁTICAS PEDAGÓGICAS E AS TECNOLOGIAS DIGITAIS
Respondendo a terceira questão de estudo desta investigação “Quais seriam as
atividades desenvolvidas pelos professores utilizando tecnologias?” os participantes da
pesquisa informaram diferentes práticas com uso de tecnologias digitais no LI ou fora.
Apesar dos docentes considerarem o LI como importante espaço para práticas
pedagógicas com tecnologias, três (03) professores apontaram práticas pedagógicas
utilizando tecnologias digitais na sala de aula, ou seja, fora do LI. Tanto docentes do
NC como do LI, relataram a utilização de tecnologias fora do LI, ou seja, nas salas de
aula, seriam voltadas à reprodução de vídeos, histórias ou de atividades de
elaboração docente, em decorrência de um reduzido acesso à internet, na sala de
aula, por entraves com o WiFi, usando o “Amarelão”. Tais práticas em sala de aula, e
que os regentes consideraram relevantes para relatar, ocorriam sem nenhum tipo de
participação da equipe docente do LI e com predominância de planejamentos sem
envolvimento da coordenação de NC.
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O computador vem sendo encontrado em várias e diferentes escolas e salas
de aulas, aparentemente anunciando, então, que o “professor transmissor ...,
protagonista central ... começa a entrar em crise em um mundo ... de computador”
(COLL; MONEREO, 2010, p.31), mas essa mudança depende mais da perspectiva
epistemológica do que dos artefatos, segundo Almeida e Valente (2011).
A mudança de postura docente em busca de dinâmicas libertadoras vem
preocupando diferentes pesquisadores, e estes fizeram reflexões, com suas visões
de estudos, sobre a identificação de motivos desta não ocorrência, a partir de suas
próprias disciplinas de atuação, procurando pensar sobre as contextualizações que
vinham levando os docentes às dificuldades nesta alteração.
Os regentes apontaram, outra vez, para a necessidade de presença participativa
da equipe de Informática Educativa nos planejamentos coletivos, contribuindo com
sugestões de práticas pedagógicas com tecnologias digitais. Ao discorrerem sobre suas
práticas pedagógicas com tecnologias digitais, identificamos que os regentes de NC
não utilizavam o LI e que o uso do “Amarelão”/multimídia se apresentava restrito frente
à possíveis utilizações em estimular pesquisas nas aulas, inclusive diferenciadas entre
os alunos, surgidas sem um prévio planejamento, oriundas de curiosidades dialogadas
entre docente e discentes.
Um dos obstáculos elencados no levantamento de literatura foi a troca de
questionamentos entre professor-aluno durante as aulas no Laboratório de Informática
e em outras aulas como as de NC.
Deter a atenção sobre a abastança de exploração que o diálogo docentediscente forneceria em torno de um objeto, proporcionaria uma apropriação da
significação que Freire (1986) discutia quanto ao que isto (diálogo) propiciaria para o
professor e seu estudante. O autor expôs que se tratava da postura docente de
dialogar como o discente oportunizando que ambos fizessem reflexões “sobre sua
realidade tal como a fazem e re-fazem.” ( FREIRE, 1986, p. 123). Não se tratava de
””

usar o diálogo como um artifício de conquistar a amizade do estudante e nem como
procedimento de obtenção de resultados. O aprendizado ocorreria para os
participantes do diálogo, e estes já trariam consigo saberes com complexidades
diferentes.
Então, em uma aula o professor, previamente ao contato discente com o objeto
a ser estudado, teria adquirido “experiência gnosiológica para escolher este objeto de
estudo (...) não significa, no entanto, que o professor tenha esgotado todos os esforços

139

e todas as dimensões no conhecimento do objeto.” (FREIRE, 1986, p. 124). Assim,
participando de um diálogo, o docente que se mostrasse disponível para rever suas
concepções pedagógicas, ou seja, de fato dialogando sem postura rígida de detentor
do conhecimento, sem impor hierarquização de autoritarismo do saber professoraluno, oportunizará ao que Freire denominou como “do-discência”: o docente que
ensina e de maneira simultânea aprende com seu discente.
Pensar na presença de tecnologias nos diferentes espaços sociais de
convivência dos estudantes, nos leva a refletir sobre as possibilidades de aquisição
de diferenciados saberes fruto da curiosidade, inerente ao ser humano, e consequente
potencial de enriquecimento das aulas de um professor aberto e, também, com
curiosidade, ao diálogo e, conjuntamente, ao processo de “do-discência”.
As TDIC seriam instrumentos que disponibilizariam inúmeras possibilidades
pensadas por nossa curiosidade. Com isto, seria extremamente importante que os
docentes e discentes identificassem a postura receptiva, de ambos, ao diálogo. Que
fosse uma postura “dialógica, aberta, curiosa, indagadora e não apassivada, enquanto
fala ou enquanto ouve. O que importa é que professor e alunos se assumam
epistemologicamente curiosos. (Grifo do autor.). (FREIRE, 1996, p. 33). Para este
autor o docente que tivesse a postura de restringir a curiosidade de seus estudantes,
estaria também restringindo a sua própria curiosidade.
Contudo, frente ao uso de tecnologias digitais, a postura apontada por Freire
necessitaria estar, também, aliada à correspondentes condições de infraestrutura da
escola e ao diálogo com os docentes de Informática.
As tecnologias digitais seriam enriquecedores meios de apontar para os
estudantes que, conforme Freire, por mais saberes que cada ser viesse a incorporar,
permaneceria inacabado.
Segundo Freire (1996) novas aquisições de saberes, conhecimentos a serem
buscados e incorporados por nós humanos seriam impulsionados pela livre
curiosidade e potencialmente com muitos caminhos a explorar, com rapidez,
propiciada pela utilização das TDIC.
O quadro a seguir mostrou a visão docente sobre o espaço utilizado para práticas
com uso de tecnologias digitais.
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Quadro 21 - O espaço utilizado para as práticas pedagógicas com tecnologias digitais
[2] As práticas com seus alunos
envolvendo tecnologias digitais são
mais desenvolvidas no LI ou fora dele?
Por quê?
“Em sala ... utilizo muito o
computador para abordar
Nos 2 assuntos variados (mapas,
livros, reportagens,
espaços.
imagens, etc.)”.
Reg.2
“Porque utilizo bastante em
sala o computador portátil e
interativo
[multimídia/
Em
ambos “Amarelão”] que há na
escola, (...) permite passar
vídeos e acessar sites nas
aulas.”

[4] Quais práticas
costumam ser
desenvolvidas no LI
com os alunos?

[9] Você já desenvolveu
prática pedagógica no LI
turma que você leciona
presença do professor de
quê? (Comente...)

alguma
para a
sem a
LI? Por

Reg.1

Reg.3

Fora
Reg.4

No LI

“O LI possui planejamento
integrando os conteúdos
trabalhados em sala de
aula.”
“Usamos na sala de aula,
a tecnologia como apoio
para desenvolver melhor a
aprendizagem.”

-----[Não respondeu.]

“Não.
Ainda não houve oportunidade.”

“Os
professores
de
Informática
trabalham
atividades de leitura,
jogos interativos, escrita,
(...) alinhados com o
currículo
do
ano
atendido.”

“Não”
Porque a grade de horários não
é compatível.”

“Jogos,
atividades
específicas para um
determinado conteúdo,
etc.

“Não”
O LI não comporta uma turma
inteira de forma confortável;
Falta de planejamento.”

“Não participo das
aulas no L I.”

“Não”
Porque temos uma demanda do
NC muito grande.”

“Atividades de leitura,
escrita, registros com
desenhos,
jogos
pedagógicos.”

“Sim
Foi uma atividade em que os
alunos interagiram com um
software educativo desenvolvido
por
mim,
com
objetivos
selecionados de acordo com os
descritores do ano em que
lecionava.” (Grifo nosso).

Reg. 5

No LI

“...por haver este espaço,
sendo uma disciplina
obrigatória do currículo.
Na sala ... são usadas
para auxiliar e diversificar
as atividades... “

FONTE: Elaboração própria (Questionário, 2019.)

Duas regentes, Reg.1 e 2, sinalizaram claramente que frequentemente utilizam
um computador multimídia, na sala de aula. Apenas a Reg.2 indicou utilizar a internet via
WiFi, ao declarar que o multimídia, portátil, possibilitava “passar vídeos e acessar sites
nas aulas”. As Reg.4 e 5 relataram usar tecnologia, mas não especificaram qual aparato
utilizavam, porém, o quadro quatorze exclui o tablet, pois nenhum docente acusou seu
uso. Entendemos que poderia ser o smartphone, pois, não existiram relatos dos demais
participantes, por meio de entrevistas, sobre uso intenso de smartphone. As Reg. 4 e 5
relataram uso de tecnologias na sala “como apoio” e para “auxiliar e diversificar as
atividades”, sinalizando que no LI as práticas seriam outras. A Reg. 4 deixou claro que
não participava das aulas no LI com seus alunos e as demais citaram atividades gerais
que as tecnologias digitais propiciariam em um espaço de LI, denotando não identificar
as atividades que seriam desenvolvidas com seus alunos. A pergunta nove do
questionário, para os regentes de NC, se voltava para identificar se estes utilizavam o
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LI para desenvolver alguma prática pedagógica, independentemente da presença do
professor do laboratório. Dos cinco docentes, quatro (04) responderam “Não”
utilizavam e uma regente afirmou ter utilizado uma única vez, mostrando que esta
possibilidade existia, mas não viria sendo praticada. Isso mostra que sempre há
envolvimento do docente de IE nas práticas pedagógicas.
Os questionários respondidos pelos regentes de NC, nesta pesquisa, foram os
primeiros a serem analisados. Frente às respostas da primeira pergunta do
questionário ter apontado que havia necessidade de um LI na escola, inclusive
justificando

tal

necessidade,

foram

introduzidas

nas entrevistas,

com

os

coordenadores e regentes do LI, questões que esclarecessem o que os regentes
estariam querendo dizer ao apontar que as práticas com tecnologias digitais ocorriam
nos espaços do LI e sala de aula. Acrescentando-se a tentativa de identificar quais
seriam estas práticas frente aos relatos de não participação da equipe do LI nas
reuniões de planejamento com o NC. A seguir o quadro com os relatos:
Quadro 22 - Tecnologias digitais sala de aula: visão dos coordenadores
Existe promoção, na reunião de planejamento, (...) sobre tecnologias... ?
“Raramente, não é uma prática... [Não é] Igual usar o lápis, o papel, a
régua, a borracha... (...) quando se programa (...) a internet falha. (...) usam
mais ou para passar algum slide que eles mesmos montaram ou (...)
alguma história que ao invés de usar o livro físico, projeta-se para que
todo mundo enxergue, ou algum filme. (...) aí se baixa e aí traz para
mostrar (...) passar no ‘Amarelão’(...) é mais seguro. (...) tem a questão
da lentidão... (...) não tem um acesso livre ao Youtube (...)” (Coord. A)
“Fica a critério do professor, mas dificilmente ele consegue dar conta de trabalhar com a internet
em sala de aula. Geralmente ele já leva o material pronto. (...) [“Amarelão”?] É o aparelho que
projeta (...) dá acesso à internet (...) [usado para] (...) reproduzir aquilo que já está pronto.” (Coord. B)
“(...) o que eu percebo, é que o ‘Amarelão’ é mais usado somente para projetar. Entendeu?
Projetar uma informação. Não é para fazer nenhum tipo de atividade.” (Coord. C) (Grifos nosso).
FONTE: Elaboração própria (Entrevistas e captura da imagem do “Amarelão”, 2019.)

Os trechos grifados apontaram para a preocupação de um uso restrito do
“Amarelão” para reprodução. Esta preocupação estaria em acordo com a ideia defendida
por Freire (1987) sobre o diálogo entre professor-aluno para a construção dos saberes
e não deixar o estudante como memorizador e/ou receptor de vários conteúdos.
Os regentes de NC do campus não utilizavam o “Amarelão” para a criticada
prática de memorização ou condução às repetições conteudistas, estando em
consonância com a crítica de Freire (1987) que aludiu, à estas práticas, a um depósito
de saberes sobre os discentes, para mero arquivamento, assemelhando-se ao que
fazemos em um depósito bancário. Nesta perspectiva, errônea na visão de Freire, o
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estudante seria vazio de saber e o docente repleto de saber. Para este autor seria
uma educação que oprimiria e que manteria a “cultura de silêncio” (FREIRE, 1987, p.
34) e a passividade. Em uma perspectiva não bancária haveria uma relação de
diálogo, “de tal maneira que se façam ambos, simultaneamente, educadores e
educandos” (FREIRE, 1987, p. 34). Daí se poderia chegar a construção conjunta,
”

ativa, de um saber ligado ao contexto do grupo discente e docente. Para este autor, a
pedagogia “bancária” estava associada à narração, reforçava a opressão, levando os
oprimidos a desenvolverem suas mentalidades adaptando-as às situações de
dominados. A alfabetização utilizava conteúdo fora do contexto e interesse dos
discentes, com textos, frases, inexpressivas a realidade destes. O ensinoaprendizagem tornava-se instrumento dos dominadores, inclusive sobre a atuação do
docente. A situação se tornava emblemática do que o autor chamava de falta de
“ânimo de libertar tarefa comum de refazerem o mundo” (FREIRE, 1987, p.37),
controlando a “cultura de silêncio” (FREIRE, 1987, p.34), inibindo “o poder de criar, de
atuar” (FREIRE, 1987, 37), mas dando uma sensação ilusória de estar atuando.
Os relatos de uso do “Amarelão” também não se voltaram a incutir conteúdos nos
estudantes, mas para diversificar e trazer mais informações decididas pelo docente.
Contudo, a predominância, pela falha à conexão de internet, por haver apenas um
multimídia para cada sala de NC e por não haver planejamento integrado com a equipe
docente da IE, perde-se oportunidades de usos além da reprodução da prática
previamente elaborada pelos regentes de NC, conforme o exemplo dado pela Reg. E/ LI.
Em entrevista, a regente do LI endossou positivamente o uso do “Amarelão” na
sala de aula, o que sugere que ela não defende o LI como único espaço para práticas
com tecnologias digitais. Fez o comentário e ao mesmo tempo sugerindo uma prática:
“(...) é usado como se fosse uma televisão, como se fosse um vídeo, agora ele não pode
ser usado pelas crianças. E quando eu me refiro à possibilidade de haver um computador na
sala, imaginando que as crianças trabalhem em grupos, não é? Um grupo poderia estar
desenvolvendo uma atividade diretamente no computador.”
[Você participou] dessas aulas, planejamento, (...)?] “Não, não.” (Reg. E do LI) (Grifos nosso).

Freire (1987) defendia uma prática docente de problematizar as situações de
mundo, num ato “cognoscente”, para haver diálogo entre educador-educando, “sem
dicotomizar este pensar da ação” (Ibid., p.41), pois existiriam diferentes visões,
questionamentos e caminhos. Uma troca de saberes onde ambos ensinariam e
aprenderiam, havendo uma “cognoscibilidade” dos educandos, enquanto “seres no
mundo e com o mundo”. (Ibid.)
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O corpo discente não “abstrato, isolado, solto, desligado do mundo” (FREIRE,
1987, 40), estaria atento ao mundo, à vida real dos indivíduos que passariam a
perceber, destacar e participar dos desafios com atuação e conhecimento. Eles eram
possuidores de uma historicidade e de um histórico que deveriam ser levados em
conta enquanto ponto de partida, pois o autor considerava que o ser humano seria
inacabado e, portanto, em permanente construção.
As tecnologias digitais, com acesso à internet, oportunizam as pesquisas
diversificadas frente às curiosidades estudantis, decorrentes de diálogos docentediscentes, à busca de mais informações decididas pelos próprios discentes.
Almeida e Valente (2011) destacaram os computadores móveis e similares
porque havia possibilidade de seus usos em salas de aula, atendendo às
necessidades imediatas do ensino-aprendizagem, e os softwares de aplicativos com
editor de texto, desenho ou apresentação, além dos ligados a planilhas de cálculos,
simulações e interfaces da Web 2.0, como blogs e wikis. Destacaram, também, os
softwares voltados a redes sociais como Facebook e outros para comunicação e
compartilhamento de informações, acrescentando a importância do acesso à internet.
Seria necessário que fossem “mudanças além de práticas esporádicas em espaços
delimitados a laboratórios de informática e [que penetrassem] no cerne dos
processos de ensino e aprendizagem”. (ALMEIDA; VALENTE, 2011, p.9) (Grifo nosso.).
O questionário aplicado aos regentes de NC buscou informações sobre quais
seriam as funções dos docentes de LI. Então, estes apresentaram respostas que se
dividiram versando sobre o ensino-aprendizagem para o uso dos aparatos e também
do uso dos aparatos como meio de adquirir conhecimentos.
Quadro 23 - Visão do regente de NC sobre o papel do professor de LI
Reg.
1

[10] Em sua opinião, qual seria o papel do professor de LI na prática com estudantes?
“Acredito que o mesmo papel desempenhado pelo professor de NC: construir conhecimento,
possibilitar ampliação de conhecimentos, busca de diferentes fontes de pesquisa, diálogo.”

Reg.
2

“Instruir o uso de tecnologias digitais pelos estudantes, com objetivos educacionais. Acredito (...).”

Reg.
3

“Utilizar a tecnologia digital na prática cotidiana do ambiente escolar para o desenvolvimento
de diferentes conteúdos.”

Reg.
4

“Inserir, gradativamente, o aluno no mundo digital, desenvolvendo uma linguagem digital.”

Reg.
5

“Seria o papel de mediador e de introdutor aos diferentes usos dessa tecnologia, apresentar
aos alunos formas diversas de usar esse instrumento, possibilitando que os alunos relacionem
ao uso cotidiano às práticas na sociedade, ao uso mais amplo, não restrito apenas ao lazer.
Infelizmente muitas vezes percebemos um professor mais distante dessas práticas, sendo
tradicional com suportes pedagógicos diferentes ou em alguns casos, não conseguem
apresentar aos alunos as múltiplas possibilidades do uso dessa afirmativa.
FONTE: Elaboração própria (Questionário, 2019.)
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De acordo com as informações de reduzida presença da equipe de Informática
nos planejamentos semanais com o NC e as características do como eram utilizadas
as tecnologias digitais nas práticas pedagógicas dos professores de NC, foi
acrescentado aos entrevistados informações sobre as possíveis formações
continuadas em tecnologias digitais, feitas na instituição. Foi identificado, então, que
apenas uma coordenadora de NC relatou ter feito “(...) uma pós em novas tecnologias
em 2013. (...)”, mas não nesta instituição pesquisada. Os demais não haviam feito e
nem promovido atualizações deste assunto.
A equipe de IE se empenhou em informar que suas práticas no LI, seriam uma
“(...) complementação e uma extensão também do trabalho do NC. (...) A preocupação não é direto com
a técnica. Técnica vem junto com alguma área do conhecimento e algum trabalho específico.” (Reg. F)

Assim, associadas às suas informações sobre o que vinha sendo desenvolvido
no NC, que eles procuram não perder de vista as orientações por competências.
Citaram e comentaram projetos que participaram em 2018, planejados nas reuniões
quinzenais com a direção e outros departamentos e os planejados mais
especificamente para as séries nos planejamentos semanais.
Integrante da equipe do LI relatou práticas voltadas ao atendimento do:
“(...) projeto geral que a gente vai chamar de guarda-chuva que é o que a escola conduz o ano inteiro.
Então, ele é o olhar que a gente conserva para desenvolver qualquer atividade, desde as atividades
ligadas ao NC até as atividades do laboratório (...)” (Reg. E)

O professor de Informática também apontou a promoção da criação, autoria e
pesquisa por estudantes. Esta Reg. E ressaltou o diálogo com os estudantes para
“(...) estabelecer com eles um "modus operandi" dentro do laboratório: como a gente vai se comportar,
como a gente vai usar os equipamentos, como a gente vai se relacionar com as pessoas(...)” (Reg. E)

A Reg. E acrescentou a aceitação de suas ideias ou interesses, não
mencionaram abordagens éticas “nas diversas práticas sociais (incluindo as
escolares) para se comunicar, acessar e disseminar informações,” (BRASIL, 2017b,
p.9), além do cumprimento das orientações de trabalho em cada ano escolar, que
constavam nas diretrizes do Departamento de Informática.
Os relatos em entrevistas da equipe do LI sugeriram valorização do diálogo
e conhecimentos prévios dos estudantes, um diálogo educador-educando, se
afastando da “cultura de silêncio” e do autoritarismo do saber professor-aluno,
estando abertos à “do-discência” (FREIRE, 1986;1987) como visto no capítulo um.
Lopes e Macedo (2011) também ressaltaram que em uma abordagem
interdisciplinar as relações docente-discentes apontavam para um docente disponível
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para aprender com seus estudantes.
A equipe do LI, além de se empenhar em demonstrar conhecer os projetos
escolares em pauta e relatar suas práticas, exemplificou uma dificuldade de atuação:
“[Além do Youtube, desde [cerca de 2018] muitos jogos foram travados. (...) jogos importantes (...) [de]
raciocínio lógico e enfim, (...) está sendo de forma institucional, essa trava.”.

O próximo quadro mostra as práticas planejadas e desenvolvidas por
docentes da Informática no LI.
Quadro 24 - Atividades pedagógicas desenvolvidas pela equipe docente do LI
Vocês trabalham com projetos? Algum projeto independente do NC? É sempre feito junto com o NC?

Reg. E
do LI

Reg. F
do LI

“(...) tem um projeto geral [[2019] (...) do afeto e da empatia (...) faz muito sentido para
nós (...). Porque eles trabalham em dupla. (...) tendência muito grande de botar a mão no
mouse e ficar ali sozinho e o outro que está ali sentado do lado não faz mais nada, (...) saber
ceder a vez, perguntar, se relacionar com delicadeza, (...) contribuem para o nosso trabalho.”
“(...) a gente tem participado da reunião de pais apresentando o trabalho. (...) É legal
para a gente dizer aos pais (...) sobre... a intencionalidade do nosso trabalho no
computador... (...) a diferença do uso do smartphone e do uso do desktop, (...) hoje
facilitam muito o acesso das crianças ao smartphone, mas não necessariamente tem a
consciência dessa diferença de uso (...) para fins educacionais.”
“Como no caso do [projeto do NC] "Os indígenas" que nós trabalhamos (...) em virtude
de uma solicitação (...) [Os alunos} já trazem um conhecimento prévio, as informações...
[do NC]. Foi uma pesquisa... (...) E aí a partir desta pesquisa houve o desdobramento....”
“(...) trabalho da Copa que nós fizemos o ano passado [2018] (...) se estendeu. (...)
tínhamos uma prévia do que seria feito. (...) dia a dia as crianças foram trazendo mais
‘ingredientes’ (...) nos despertando enquanto docentes a criar outras formas de explorar
‘aquilo’, aquele trabalho. E assim, foi bem interessante.”
“(...) cada dupla, surge uma autoria, surge uma criação diferente. (...) desenvolver sua
própria autonomia frente ao uso das novas tecnologias atuais (...) conhecimento de
softwares, de sites da Web 2.0 (...) a gente tem uma via bidimensional. Tanto recebe como
(...) emite. (...) é produtor de conhecimento. (...) vai usar a favor dele em situações futuras (...).”
“(...) tem projetos que estão mais integrados (...), mas existem outros em que a gente
aproveita o tema, e estende no nosso uso que a gente tem como ferramenta. E aí a gente
vai aproveitando outras técnicas e outras ferramentas. (...)”
[As famílias (...) propõem alguma “coisa” (...)?]

“(...) Como (...) feedback na reunião de pais (...) [Famílias relatam:] ‘(...) gostamos muito
de um site (...) para fazer uma história em quadrinhos e nós queríamos saber mais (...).
Deixa o site. (...) nomes para gente treinar em casa’. [Foi um] software (...) o Storyboard
That que é esse de quadrinhos (...) coloquei no quadro esse endereço e vários outros (...).”
“(...) [Criação...] Através dos sites (...) histórias em quadrinhos... Tem um jogo sim que a
gente pode criar, que é o Hot potatoes, é um software (...) baixa e (...) pode utilizá-lo
direto no computador, ele é gratuito (...) livre acesso, [para] criar cruzadinhas, (...), já
criamos um jogo com os alunos de quinto ano que eles criavam um questionário com a
resposta correta (...), um faz o do outro e foi bem interessante. (...) Gifs também, sim...

Coord.
C

“A professora de NC faz um trabalho em sala e que eles têm de terminar aqui. (...) montar
digamos um cartaz. (...) Eu posso chegar e sugerir para eles (...) fazer no Power Point
(...) Mas se um aluno chegar e disser ‘(...) eu gostaria de fazer... No Word. (...) Qual o
problema de fazer? Contanto que você tenha de ter estas informações (...) imagem (...)
parágrafo assim, assim, assado... (...). Ou ‘(...) quero fazer no Paint.’. Tudo bem! “.
“(...) exemplo, aquele trabalho do ano passado [2018] proposto mesmo por você [Você: É
a pesquisadora.] (...) a Copa do Mundo (...) partiu muito da realidade [que estavam
vivenciando] (...) empolgados... tinha um roteiro (...). mas eles foram propondo outras coisas...
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Então, ótimo! (...) A gente não tinha falado do transporte (...) em procurar o símbolo do
país, o brasão (...). [ao] comparar algumas turmas (...), [as tarefas] ficaram diferentes (...)”.
“Nós temos umas diretrizes nossas de Informática do Departamento. (...) orientações do
que a gente tem de trabalhar com cada série. Então, a gente adequa estas orientações
(...) ao conteúdo programático [de] NC e nas outras atividades. (...) As competências (...)
1º ano há o reconhecimento do teclado, (...) mexer com o mouse, por aí vai... Já o 3º ano
já tem que estar começando a aprender a pesquisar, (...). Fazer uma apresentação de
slide, (...) digitação, (...) formatação de um texto... Então, cada um tem um nível”.
FONTE: Elaboração própria (Entrevistas, 2019).

Em síntese, com estas informações, foi inferido que havia uma divulgação para
todas as equipes, ou departamentos, sobre quais projetos, temáticas, conteúdos e até
competências que estariam sendo planejados para os trabalhados nos anos
escolares, sem que o uso de recursos digitais fosse contemplado de forma integrada
ao currículo. Contudo, detalhamentos sobre como seria a operacionalização do que
foi planejado e as adequações às demandas das turmas, e outros, estavam sendo
compartilhados, divulgados, por iniciativas colaborativas, de modo informal, em meios
às relações pessoais e profissionais. Não serão comentadas neste momento, mas
sim no próximo item, algumas informações que denotam certo desencontro de
informações frente a precariedade de comunicação, discussão, enfim diálogo
coletivo entre a equipe de LI e NC, vieram gerando interferências características de
cada ser humano e prejudicadas pelo tempo e espaços imprevistos.

4.4 TRABALHO COLABORATIVO: COMUNICAÇÃO E PARCERIAS
Respondendo à primeira “Questão de Estudo” desta pesquisa, “Como ocorre a
parceria entre os professores do Núcleo Comum e o professor do Laboratório de
Informática?” e também serão tratados os “ruídos” ou “falhas” de comunicação que
interferiam, consequentemente, nas parcerias e integração insatisfatória entre o LI e
NC. O foco aqui se voltará às atuações dos docentes envolvidos. Atuações que
integram ou se interligam à postura docente, que segundo Freire (1987) defendia,
aberta ao diálogo entre professores e entre docente-discentes, em busca de revisão
e constituição de práticas pedagógicas além do desenvolvimento dos saberes de todos.
Selwyn (2014) nos atentou com ponderações acerca de nossas impressões
para que não se tornassem crenças sem comprovações sob a ideologia de que o
interesse estaria apenas nas potencialidades da “aprendizagem colaborativa apoiada
no computador” (SELWYN, 2014, p. 40-41). Haveriam mudanças estruturais da
função do docente e discente acompanhando tais potencialidades.
Como ser inacabado, o professor precisaria estar aberto a frequentemente

147

rever suas práticas, num processo de ação-reflexão (práxis). Nesse sentido, Freire
(1986) não tratava de docência, mas de “do-discência”, ou seja, de estar aberto para
aprender. Não conceber como um determinismo, sem possibilidade de mudança, cada
contexto encontrado.
A justificativa sobre a dificuldade de compatibilidade entre a regência das aulas
e a presença nos planejamentos coletivos semanais com o NC, por exemplo, foi
relatada como sendo “corriqueira” entre as escolas por uma das coordenadoras.
Almeida e Valente (2011) sugeriram a observação das experiências da
integração das tecnologias digitais à educação em diferentes instituições de ensino,
incluindo as de outros países desenvolvidos. Esta observação de experiências incluiu
diferentes aspectos do ensino-aprendizagem.
Selwyn (2014) discutiu que as tecnologias digitais vêm cumprindo importante
“redefinição de grande parte dos aspectos fundamentais da educação nessa
perspectiva, incluindo a redefinição do papel do professor, a reconceituação da ação
do aluno e a relação entre a aprendizagem e conhecimento. (SELWYN, 2014, p. 42)
Refletindo sobre o papel docente, Selwyn (2008) chamou a atenção para a
necessidade de considerar a cultura e crenças dos professores e mesmo que “tendam
a ser apresentadas como ‘fato’ empírico, é importante vê-las como impulsionadas por
debates objetivos e subjetivos” (SELWYN, 2014, p. 42).
Contudo, para oportunizar diálogos propiciando parcerias de atuações
pedagógicas, o encontro entre docentes necessita ocorrer. Encontramos que nesta
instituição campo, a distribuição de horário da grade semanal propiciou um entrave
que inviabilizou a presença dos docentes da equipe de LI, foi identificado também nos
registros e falas de todos os participantes desta pesquisa.
Por meio de triangulação das respostas até aqui exibidas, nos deparamos que
existiam, também, iniciativas, tanto dos regentes e coordenadores do NC como os de
LI, em compartilhar informações, em momentos e espaços escolares não formalizados
na grade semanal, para a troca de informações sobre as temáticas, projetos e
conteúdos planejados. Trocas pessoais se assemelhando ao discutido por Borges
(2010) quanto ao “trabalho coletivo”, “trabalho partilhado”, “modo periférico”, enfim,
voltado ao “trabalho colaborativo”, quanto às concepções de atitudes positivas e
construtivas ao trabalho escolar que vieram ocorrendo em espaços informais.
Nos relatos de docentes do NC e LI, a apresentação do trabalho do laboratório
no início deste ano letivo, propiciou à equipe de LI uma interpretação de incremento
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da valorização de suas práticas de trabalho pedagógico e a incorporação às relações
pessoais e profissionais ao corpo docente de NC se intensificaram após este evento.
Contudo, inferimos que os encontros informais eram de curtas trocas de
informações e reduzido tempo para explicitar práticas em andamento. Acrescenta-se
a falta de um cronograma planejado de modo a atender, se não todas, uma
escalonada “prioridade” de práticas pedagógicas de uma mesma turma e que esta
estivesse inserida na programação do conjunto de turmas do 1º ao 5º ano, dialogada
e acordada com todos os regentes e coordenadores envolvidos.
Toda a “boa vontade” em atender as demandas oriundas destas trocas de
informações, de maneiras pessoais, não abrangeu a todos a contento impedindo
visualizar o que vinha sendo trabalhado no LI e a visão da própria abertura em
pretender a integração do NC com o LI. Acarretou em uma comunicação falha, gerando
percepções que não conduziram a totalidade da realidade. Haveria, por exemplo, uma
concepção das coordenadoras que consideravam que as práticas com utilizações de
tecnologias teriam em maior parte das aulas, abordagens de temáticas ou projetos
diferentes entre o LI e a sala de aula.
A Coord. B expressou que existia interesse do LI, representado pela
coordenadora que também dá aulas no LI, em se inteirar das temáticas que estão sendo
desenvolvidas no NC. Contudo, considerava não suficiente e atribuía tal fato a entraves
de horários e apresentou questões sobre a comunicação entre os profissionais.
Os relatos que mostraram tentativas de comunicação esclarecendo como
vinham ocorrendo as práticas pedagógicas no LI, neste início de ano letivo de 2019.
“Ah, sim... Eu acho interessante para que os professores, também, nos reconheçam como parceiros
e como uma área importante também a ser explorada... Porque nós enquanto seres humanos
somos de uma constituição de vários campos, não é? De conhecimento e várias formas de
tecnologia agrupadas... Nós exploramos tudo ao mesmo tempo e a gente ter esse momento, sim,
de exposição no nosso trabalho é importante. Até mesmo para a gente reconhecer a importância
do trabalho do outro no nosso e vice-versa (...).” (Reg. do LI) (Grifo nosso)

Uma ação na direção de tornar conhecidas as possibilidades de práticas no LI,
para todos os docentes do campus pesquisado, com uma exposição prévia do que o
Coordenador B denominou de “temática do laboratório”.
Contudo, segundo a expressão da Coord. B, “Dificilmente a gente consegue
cruzar.” Seria o não deixar as práticas estanques, mas fazer com que interajam na direção
da integração de suas competências, a partir das temáticas de ambos os setores.
[Cada prática (...) do laboratório está integrada com vocês [NC] (...) ou [só] do LI?]
“Falando a verdade é do laboratório, porque esse ano [2019] é que foi compartilhado, mas...
Dificilmente a gente consegue cruzar.” (Coord. de NC) (Grifo nosso)
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Os grifos pretenderam mostrar as visões desencontradas entre docentes de NC
e LI, que conforme foi sinalizado anteriormente (com grifo), as necessidades ou até
urgências do entrosamento temporal dos planejamentos visando às práticas.
O entrave sobre a finalização das práticas no LI não foi sinalizado à equipe
deste espaço, que apenas “percebe” às vezes que haveria uma urgência, e não uma
prévia comunicação e um feedback sobre isto. Gerando a fala de que sempre haveria
tempo, sem descompasso. Inferimos que se houver a permanência de encontros e
“comunicações informais”, a situação de desencontros voltará a ocorrer, prejudicando
a integração das práticas pedagógicas.
Apontado predominantemente pelo NC, a falta da formalidade espacial e
temporal de um planejamento realmente coletivo veio gerando comunicações com
mensagens incompletas, não dialogadas, ouvidas por todas as partes sobre
necessários pormenores. Então, a possível “desistência” de práticas integradas entre o
NC e o LI estariam por acontecer ou até estariam ocorrendo ou caindo em
“esquecimento” pelas demandas imprensadas pelo tempo disponível da grade de
horário de aulas e as características do teor que seria planejado, de acordo com o PPPI.
Esta situação veio expressando uma demanda de todos, configurando que o
reduzido espaço de tempo destinado ao planejamento coletivo representava um
entrave para os sujeitos envolvidos. Assim, com a informação sobre iniciativas e
posturas destes profissionais, inferimos que havia um interesse em colaborar,
havendo então, uma comunicação pessoal para buscar práticas pedagógicas com
tecnologias digitais no LI ligadas aos conteúdos, temáticas ou projetos em curso no NC.
A busca de compartilhamento e colaboração não ocorreu sempre. Houve uma
atribuição à formação de uma equipe de LI toda efetivada à instituição.
Quadro 25 - Visões da equipe do LI para o trabalho colaborativo

Coord.
C

“(...) anteriormente não era uma equipe, só tinha um efetivo. É... Era tudo contratado. Agora
nós somos três. Três efetivos. (...) acho que começou a ter um outro tipo de relacionamento
com a escola. A escola foi vendo o nosso trabalho (...) no início foi difícil para conseguir as
parcerias... A gente acabava fazendo mais as atividades só com o Laboratório de Ciências,
no primeiro ano... Mas aí a partir do ano passado [2018], a coisa já foi se expandindo...”

Reg. E
do LI

“(...) eu acho que a coordenação tem essa função, mas se todos os professores pudessem
sentar juntos mais vezes em torno da questão da Informática, se a gente pudesse
apresentar mais vezes, por exemplo, realizar oficinas com professores no laboratório,
apresentando como a gente desenvolve determinadas atividades. (...) para que eles
vissem e sentissem ao vivo e em cores o que os alunos vivenciam para poder também
construir mentalmente outras ideias e outras possibilidades, até para nos desafiar como
professores de Informática ‘E isso, será que eles não podiam fazer assim ou de outro
jeito?’ Quer dizer, acho que a gente merecia algum dia juntos aqui no laboratório.”

FONTE: Elaboração própria (Entrevistas, 2019.)

150

As regentes do LI também consideraram que no encontro de planejamento de
práticas da equipe do LI, haveria um diálogo entre seus membros, com todos sendo
ouvidos e com contribuições ou “ajustes” nas atividades planejadas para o LI,
conforme o seguinte relato: “Mas assim... A gente sempre dá a finalização. Nunca a
"coisa" vem de cima para baixo. A composição é sempre pela equipe.” Reg. F do LI.
Inferimos, assim, que significa que o “apressado” compartilhamento de algumas
informações vindas do NC aos diferentes membros do LI, estariam sendo
comunicadas e, também, dialogadas no “isolado” planejamento da equipe de LI.
Quadro 26 - Trabalho colaborativo entre docentes NC-LI: Visão da equipe do LI

Coord.
C

“(...) meu 3º ano. (...) entrei só como coordenadora (...) ano passado eu fiquei aqui direto (...) a
gente começou a se estruturar (...) A fixar os professores aqui (...) E esse ano [2019] (...) temos
sido bastante requisitados. Isto está sendo muito bom. (...) principalmente desde o início do ano
[2019] a parte do planejamento geral, nós já fomos requisitados pela própria direção, (...)
trabalhar como apoio (...) às necessidades (...). No pedagógico. (...) participar de projetos. E está
havendo uma escuta maior da nossa equipe [LI]. (...) valorização do nosso trabalho.”

Reg. E
do LI

“(...) ajuda muito a essa comunicação. Os grupos dos anos/séries, grupos de WhatsApp, e
os professores de atividades são inseridos nesses grupos de WhatsApp, então é muito bom
participar desses grupos porque há comunicação sobre as atividades que vão ser
desenvolvidas, tudo que as professoras tão conversando ali contribui para a gente Às vezes
perceber alguma coisa que a gente podia contribuir ou desenvolver, sabe?”
[Quando a Coordenadora (...) não consegue ter um encontro com o NC...]
“Um de nós entra em contato com um professor de uma determinada área, que tenha mais
intimidade... (...) vê qual é o tema que está trabalhando... (...) direciona um recurso, de site,
para aquela temática (...) a gente não trabalha a tecnologia pela tecnologia de forma
solta, é sempre conciliando com outra área.” [Grifo nosso]

“Eu vejo como um trabalho de compartilhamento. Embora o NC... (...) a questão de como
Reg. F
do LI

trabalhar o conhecimento é mais direcionado, e nós trabalhamos o conhecimento de forma
transdisciplinar... (...) como uma complementação e uma extensão também do trabalho do
NC. (...) Nós complementamos (...) a prévia inicial de ‘amostragem’ de conteúdos para as
crianças (...) trabalho que eu considero de maior relevância para as pessoas de NC (...).”
“[Alunos] trazem um conhecimento prévio, as informações... (...) de pesquisa (...) a partir
desta pesquisa houve o desdobramento... (...) lidar com aquele conteúdo. E como a área é
diversificada, a gente pega várias informações, de vários tópicos... Do currículo... (...). Fazer
um estudo prévio (...). Você lida com conhecimentos diversificados, no caso, focando (...)
nos conteúdos com a técnica, com os desdobramentos do que o computador pode...”

FONTE: Elaboração própria (Entrevistas, 2019.)

No geral, as informações versaram sobre as práticas com tecnologias, tangiam o
aspecto planejamento das atividades, de formas mais coletiva ou não de organização
do docente-regente frente à distribuição horária semanal e sobre busca de comunicação
de informações entre todos os docentes, pois permanece deficitária, não os contentando.
Sobre o modo informal do compartilhamento do trabalho, inferimos que o
reduzido tempo para dialogar e ou discutir as informações comunicadas, na tentativa
de suprir a ausência de um planejamento coletivo, com os diferentes setores, veio
gerando uma não correspondência e/ou um desconhecimento parcial, ou quase
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integral, das práticas pedagógicas com uso de tecnologias ocorridas no LI, de parte
dos docentes de NC, mesmo com as buscas individuais de trocas de informações. O
Cetic.br, 2017 apurou 74% de acesso docente à internet é para trocas colaborativas de
informações, nas e entre escolas brasileiras, mas não deixou claro o grau de eficiência
destas trocas via internet. Neste campus, apesar do relatado por uma docente do NC
de que “Quando a gente pensa em alguma coisa amarrada com a Informática, a gente
dá um jeito, nem que seja pelo “ZAP”, uma vez que todos os docentes, deste
campus67, foram incluídos em algum grupos por séries ou funções pedagógicas no
citado aplicativo utilizando internet, o que também indicaria um percentual de 100%
de docentes com acesso à internet, as falas sobre as dificuldades em conhecer
pormenores e de cruzar informações mostraram que trocas não estão suprindo as
necessidades de informações sobre as tecnologias.
Almeida e Valente (2011) defenderam que a “abordagem construcionista” em
que o professor, utilizando recursos das tecnologias digitais atuando por meio de
mediações, propiciaria que o estudante construísse o seu conhecimento, acessasse
e atualizasse informações, além da possibilidade de compartilhar suas construções.
Ao refletir sobre esta defesa inferimos que para muitos docentes as práticas
pedagógicas com tecnologias digitais, além de se distanciarem do modelo “bancário”,
gerariam novas possibilidades de atuações, horizontes que poderiam exemplificar
abertura para o ensino-aprendizagem diferenciado, atendendo aos vários interesses
e necessidades dos estudantes. Assim, indo além de trocas de informações,
propiciaria

larga

discussão

sobre

possíveis

práticas,

respaldadas

em

fundamentações teóricas.
O reduzido número de participantes desta pesquisa nos fez buscar o site da
instituição como outra fonte de informações. Então, além do PPPI, buscamos
informações sobre as tecnologias digitais nos Anos Iniciais.
Apesar dos relatos sobre a falta de reuniões pedagógicas de planejamento
entre os docentes dos diferentes departamentos, alguns destes expuseram haver
algumas trocas de informações e práticas se desenvolvendo em acordo com alguns
projetos ou temáticas planejadas para o campus. Aliando ao incentivo relatado no
PPPI 2017-2020 à formação continuada, às pós-graduações, às atuações em grupos
de pesquisa, procuramos nas revistas voltadas para submissão de trabalhos docentes

67

Não foram levantados dados sobre a comunicação entre os campi.
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e abertas à consulta de todos os que se interessassem, no site do CPII, “Portal
Espiral”, pela existência de publicações com temáticas em que as tecnologias
digitais estivessem integradas ao NC, Anos Iniciais.
O “Portal Espiral”68 possui vinte (20) revistas temáticas, online, com registros
acadêmicos ou de experiências desenvolvidas em práticas pedagógicas, de anais dos
temáticas, encontros e seminários de variadas áreas de conhecimentos.
Procuramos, então, dar ênfase às produções envolvendo os cinco campi de AI,
sobre a existência de registros com coautorias, parcerias, entre NC e LI nas
produções. Ressaltamos que este aspecto representa uma preocupação frente à
confiabilidade que se procura dar, aos participantes da pesquisa, em não rotular o
campus pesquisado, não categorizando como tão diferenciado dos demais campi, e o
quadro quatro (04) que engloba todos os AI, mostrado adiante neste capítulo, exibe
uma similaridade sobre as parcerias das produções.
Dentre as vinte revistas do “Portal Espiral” se encontram duas (02) revistas
voltadas às tecnologias digitais na educação: “Parcerias Digitais – Revista de
Informática Educativa” e a “Revista do Seminário Mídias & Educação”. Encontra-se
voltada ao segmento tema desta pesquisa a revista “Anos Iniciais em Revista” e outra
abarcando, além dos AI, demais segmentos escolares, de Educação Básica, sem
especificação de área do conhecimento nem disciplina, denominada “Revista Cadernos
da Educação Básica”. No site encontramos o esclarecimento de que a revista de
Educação Básica foi constituída “pela Diretoria de Tecnologia da Informação e é uma
iniciativa institucional da Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Extensão e Cultura. (...) tem
como propósito fomentar a produção de conhecimentos, de maneira transdisciplinar”
(CPII, 2017a). Os títulos das demais revistas não se voltam aos AI e nem tecnologias
digitais.
Nas quatro revistas citadas, foram feitas leituras à procura de títulos, resumos
de produções com integração entre práticas pedagógicas de NC ( AI) e tecnologias
digitais, no LI. Foi identificado nesta leitura, independentemente da identificação dos
No site da instituição pesquisada encontramos que não existe apenas o “Portal Espiral” com coletâneas
de produções fruto de pesquisas. Este portal apresenta coletâneas recentes em formato de revistas digitais,
pertinentes as análises ligadas ao tema desta pesquisa. Fica aqui também referendado o Núcleo de
Documentação e Memória (NUDOM) apresentado, no site, “como espaço de pesquisa em nível de
Graduação, Mestrado e Doutorado, oferecendo suporte ao trabalho de pesquisa a instituições nacionais e
estrangeiras. O Núcleo recebe anualmente entre 200 a 300 pesquisadores de todo o Brasil. (...) está
vinculado à Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa, Extensão e Cultura (PROPGPEC), integrando ainda
o Sistema de Documentação e de Bibliotecas do Colégio Pedro II. Administrativamente está vinculado ao
Campus Centro. (...) Espaço institucional de pesquisa interdepartamental (...).” (CPII, 2019).
68
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nomes dos autores, os respectivos segmentos e as funções/departamentos dos
docentes-autores vinculados ao CPII, buscando as parcerias de coautorias.
O pretendido, no momento, não foi detalhar nem fazer alguma análise avaliativa
dos artigos das revistas. Foi, apenas, buscar a existência de publicações de produção
de estudos e relatos de experiências que indicassem parcerias docentes, integrações
de práticas pedagógicas entre o NC e o LI, sobre o uso de tecnologias digitais nos AI
sinalizando possíveis rotinas de interdisciplinaridade, frente aos projetos e
competências que o PPPI registra estar voltado.
A presença do professor especializado em tecnologias atuando junto com o
docente de outra área de saber propiciaria rever a existência da “determinação” de
aula de Informática, semanalmente, independente das demandas do ensinoaprendizado de cada turma, ano escolar e frente às práticas pedagógicas, às
atividades oriundas de projetos, às temáticas, ao quantitativo de tempo para
desenvolvê-las e que passariam por discussões entre todos. Os saberes dos docentes
de LI em conjunto com outros departamentos contribuiriam na busca do
desenvolvimento da interdisciplinaridade
Na medida em que as disciplinas escolares têm suas fontes de
organização situadas no conhecimento de referência, é também a
partir do conhecimento de referência que é pensada a integração. (...)
concepção (...) que valoriza as disciplinas individuais e as suas interrelações. (LOPES; MACEDO, 2011, p. 131).

Assim, o quadro 27 irá expor quantitativamente, e abrangendo além do campus
pesquisado, que apesar da abertura, por parte da instituição, para produção de
trabalhos acadêmicos e/ou relatos de experiências, encontramos que os docentes da
instituição concretizaram reduzido número de parcerias para produção de trabalhos
entre os departamentos de IE e o de NC – Anos Iniciais. Ou seja, nos deparamos com
publicações com autorias apenas de docentes do LI ou apenas de docentes de NC,
com temáticas abarcando uso de tecnologias digitais nas práticas pedagógicas e,
mesmo com autorias de docentes de um único departamento, estavam
numericamente reduzidas.
Ressalta-se que todas as produções de AI eram de docentes ligados à
instituição campo desta pesquisa. Nas demais revistas destacadas no quadro foram
publicadas produções, e foram apurados conjuntamente nestes dados numéricos do
quadro a seguir, de vários trabalhos de autorias de docentes de outras instituições,
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com variados temas, inclusive tecnologias digitais, voltados à diferenciados
segmentos escolares, contudo, não sobre tecnologias digitais nos Anos Iniciais.
Quadro 27 - Revistas da instituição-campo: tecnologias digitais e parcerias69

FONTE: Site do CPII, adaptação (CPII, 2019). Elaboração própria.

69

Observações sobre as produções:
*¹ Uma publicação coautoria LI e Literatura
*² Das quatro: - Uma de coautoria: NC e LI; - Uma publicação sobre um Blog de Literatura, autoria de
docentes dos AI, sem o LI; - Uma sobre um “Repositório” de todas as práticas, tendo ou não uso de
tecnologias. Não expôs prática pedagógica de NC integrando o LI. Autorias do NC; - Uma discute a
utilização de mídias tecnológicas em geral e uso de celular na escola. Autoria única de docente de NC.
*³ - Um projeto de formação continuada, não discutiu, diretamente, sobre o LI ou práticas com estudantes.
Apontou necessidade de discussões de temas da atualidade, incluindo nestes temas a TDIC. Autoria de
docentes dos AI, sem participação de integrantes do LI; - Uma sobre baixa tecnologia, ou seja, não digital.
* Uma sem identificação clara a qual departamento as autoras integram.
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O quadro mostrou na revista “Parcerias Digitais” que de doze (12) produções
sobre tecnologias digitais, apenas duas (02) envolveram os AI, e destas houve apenas
uma (01) coautoria-parceira, entre docente NC e LI. A outra publicação foi apenas
pelo NC. Na de “Seminário, Mídias & Educação” duas (02) publicações envolveram
coautoria-parceira, nesta temática, nos AI. A outra publicação foi apenas pelo LI. Estas
duas revistas voltadas para tecnologias digitais apresentaram noventa e seis (96)
publicações, e apenas cinco (05) abordando práticas integrado NC e LI, nos AI, no
geral dos campi. Acrescenta-se que somente três (03) envolveram coautoria-parceira.
Na “Revista Cadernos de Educação Básica”, de cinquenta e uma (51)
publicações, três (03) envolviam tecnologias digitais, e destas uma (01) era de A I e
com relato de prática com coautoria-parceira, NC e LI. Demais publicações se
voltaram a outras temáticas sem tecnologias digitais e ou outro segmento escolar. Ao
contrário do quantitativo das revistas integralmente voltadas as tecnologias digitais,
esta revista mostrou que, embora reduzido, o número de publicações por docentes do
CPII sobre práticas pedagógicas envolvendo tecnologias digitais foi maior do que as
dos docentes não vinculados à instituição.
Na “Anos Iniciais Revista”, de vinte e oito (28) publicações, oito (8) envolviam
tecnologias digitais, destas três (03) eram de AI e apenas duas (02) apresentaram
coautoria-parceira, NC e LI. Enfim as demais produções desta quarta revista do
quadro se voltavam a diferentes temáticas, ou seja, não envolveram teorias ou
práticas pedagógicas de NC utilizando tecnologias digitais no LI.
O “Portal Espiral” apresentou, também, um “2º Seminário de Projetos do
Departamento do Primeiro Segmento” e foi mostrado apenas a programação. Dentre
as temáticas, foi identificado a exposição de um pôster, dentre um total de vinte,
mencionando leituras de “videobook”, porém, não sendo possível identificar o
pertencimento docente das autorias. Os demais títulos da programação não
apresentavam indicação de trabalhos envolvendo tecnologias digitais.
A valorização disciplinar no PPPI 2017-2020, com características departamentais,
propicia uma dificuldade interpretativa individual na busca interdisciplinar. A
integração, e/ou inter-relação, das especificidades das diferentes áreas do
conhecimento, dialogadas e vivenciadas entre docentes e discentes, conjuntamente,
colaboraria para com as práticas pedagógicas que atenderiam às relações entre os
saberes e as realidades que vivenciamos, aos interesses dos estudantes, ao
incremento do ensino-aprendizado de saberes prévios e conhecimentos específicos.
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4.5 ENTRAVES PARA A INTEGRAÇÃO ENTRE NC E O LI
Pretendendo responder à quarta “Questão de Estudo” desta pesquisa, “Quais
são as dificuldades apontadas para a integração do Laboratório de Informática às
práticas dos professores do Núcleo Comum?”, foram elencados e categorizados os
entraves voltados à infraestrutura física, às questões pedagógicas e à constituição do
PPPI que foram apontados pelos docentes.
Em relação à infraestrutura, foi apontado por três docentes da equipe de
IE a existência de apenas doze (12) computadores, levando a divisão em duas
partes, das turmas, frente ao reduzido espaço da sala do LI e que nem sempre todos
os computadores estão em condições de uso, aguardando manutenção. Esta questão
do espaço do laboratório também foi apontada por dois regentes. A justificativa voltouse à necessidade de dividir as turmas alternando com o Laboratório de Ciências (LC),
destinando a cada estudante, quarenta e cinco (45) minutos semanais de práticas no
LI, para que as práticas se desenvolvessem com acesso de todos, em forma de duplas
de alunos para cada computador. Ressalta-se que, como foi apontado pela Coord. C,
nem todos os doze computadores estariam funcionando em todas as aulas, por isto a
rotina estabelecida na grade de horários em dividir as turmas, alternando com o LC.
Outro motivo, apontado foi que os alunos de 4º e 5º anos são de tamanho maior e o
espaço entre os “nichos” com duas cadeiras e o aparato digital, praticamente inexistia
e os estudantes não conseguiam trabalhar com tranquilidade. Em relação aos 1º, 2º e
3º anos, a coordenadora relatou que o acompanhamento do regente de LI seria
praticamente individualizado, auxiliando no manejo do mouse, uso do teclado, enfim,
no lidar com os aparatos, pois, segundo a equipe do LI os alunos do 1º ao 3º anos são
“usuários touch” (comandos por toque nas telas). Utilizam smartphone dos familiares
ou mesmo seus em casa, não utilizam o computador da casa, geralmente destinado
aos afazeres dos pais. Faltando, então, para estes estudantes, experiência e
conhecimento para manuseio dos periféricos do computador. Tal acompanhamento,
em 45 min de prática no LI, se apresentava produtivo com metade da turma, uma vez
que o regente de NC não participava, pois, estaria em reunião de planejamento.
A divisão das turmas atendeu à equipe do LI, mas para um uso autônomo de
um regente de NC que não tem como dividir sua turma em seus tempos de aula para
utilizar o LI, significaria um trabalho com as dificuldades de espaço.
O relato sobre os “usuários touch” nos remete à reflexão da p. 154, sobre a
“determinação” de aulas semanais no LI, sem necessidade de agendamentos, pois
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independem das discussões conjuntas entre docentes de diferentes departamentos.
As tecnologias digitais avançam em recursos touch, e outros como o de voz, e a
realidade de convivência estudantil fora da escola, segundo o relato, se volta ao touch,
não fortalecendo a necessidade de aula no LI com uso de mouse, mas sim à iniciativas
de incentivo ao uso de outros aparatos, e por se tratar de estudantes entre seis e onze
anos, com dinâmicas de bidocência e trabalhos diversificados, seja no LI ou em outro
espaço escolar, frente à realidade de reduzido números de aparatos com touch ao
alcance dos estudantes na escola.
A coordenador do LI acrescentou que raramente um regente de NC procurou
utilizar o LI a partir de um uso independente da equipe do LI, havendo também
entraves com a compatibilidade de horários das aulas do regente de NC com a
disponibilidade de horários em que o LI não estivesse sendo usado por alguma turma.
O mal funcionamento do WiFi da instituição foi citado por toda a equipe da IE
como entrave de tecnologias móveis, dentro do LI, e por todos os coordenadores e
um regente de NC como entrave fora do LI, até mesmo para o acesso pelos próprios
docentes. Uma professora do laboratório queixou sobre a senha-código de acesso à
internet, considerando-a de difícil memorização para ela mesma, enquanto docente.
“Gosto de usar o meu próprio. Eu não me sinto à vontade, também, por ter uma rede
compartilhada, prefiro usar a minha. Até por que ela tem uns códigos lá que nunca me lembro.
Então, é mais fácil eu usar a minha rede que já está lá, do que eu ficar buscando o código, como
que eu entro, como que é o acesso... Aí... Entendeu? Senha... (Reg. F do LI)

Não foram apontadas dificuldades de acesso à internet via cabo, no LI.
Ao contrário das queixas sobre a manutenção dos computadores em muitas
escolas brasileiras, como o apurado no Cetic-br., a instituição pesquisada veio se
empenhando em fazer a manutenção dos computadores de mesa. Contudo, não com
um imediatismo que suprisse a contento o uso do LI frente ao já reduzido número de
computadores. O tempo entre o agendamento com um técnico em manutenção e a
presença dele solucionando a reativação dos computadores avariados prejudicava a
dinâmica das práticas. Assim, também, foi apontado como entrave a manutenção do
ar condicionado do LI, pois, rapidamente o espaço se apresentava quente e abafado
frente a presença dos alunos e aparatos em funcionamento.
A seguir o quadro mostrará os entraves que foram apontados nos
instrumentos de coleta de dados. Ressaltamos que as Reg. 1 e 2 deixaram por
responder às três questões sobre entraves.
Em relação à infraestrutura, duas regentes de NC apontaram, também, a falta
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de dimensões confortáveis do espaço do LI, principalmente para turmas de estudantes
de maior porte físico, a partir do terceiro ano escolar, para caber uma turma inteira,
sem divisão. Uma regente apontou “internet precária, oscilante.”
O quadro mostrará que o entrave mais apontado foi a ausência de um
membro da equipe do LI nas reuniões de planejamento envolvendo regentes e
coordenadores de NC. Esta ausência foi atribuída à incompatibilidade entre os
horários de planejamento e os horários docentes distribuídos na grade semanal e,
também, à carga horária de membros da equipe de LI.
Quadro 28 - Relatos de entraves para a Integração LI - NC

FONTE: Elaboração própria (Questionário e entrevistas, 2019.)

Duas regentes de NC apontaram como entrave pedagógico para a integração
do NC e LI a “falta de tempo para planejar” e “encontros pedagógicos (...) muito
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corridos pela quantidade de informação (...) ações práticas (...) não têm tempo de
serem discutidas.” Uma regente sinalizou que a equipe do “LI se apropria dos
conteúdos do NC” e ela mesma não consegue participar destas práticas no LI, pois,
como anteriormente foi apontado, no horário de aula de LI, o regente de NC está em
reunião de planejamento.
Assim, em relação à pergunta sobre existência de possíveis entraves na
constituição do PPPI para a integração NC-LI, quatro entre cinco professores regentes
de NC não responderam. A Reg. 3, que respondeu, sinalizou para a necessidade de
um “Momento de maior estudo/integração e planejamento.”
Os regentes de LI e as coordenadoras procuraram responder. Entre as
respostas sobre possíveis entraves na constituição do PPPI, apesar das informações
neste próprio documento institucional, de que houve participação da maioria do
professorado em sua constituição, foi possível inferir que a participação ocorreu entre
pares de mesmo departamento disciplinar, pois, os docentes de NC relataram que não
teriam lido as orientações do PPPI do LI e vice-versa. Uma regente do LI relatou ter
lido o PPPI anterior, no ano de ingresso na instituição. Informou ter encontrado no
PPPI do departamento de Inglês, referências às interações com as práticas de
Informática.
Então, também foi inferido que discussões sobre a constituição do PPPI
permanecem importantes, ainda que o documento divulgado para todos no site da
instituição, aponte que houve coletiva discussão em sua constituição.
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5 CONSIDERAÇÕES E SUGESTÕES
O Colégio Pedro II parece se preocupar com a inclusão de tecnologias digitais
às práticas pedagógicas desde 1985, dois anos após início do projeto EDUCOM,
suprindo os seus quatorze campi com Laboratórios de Informática, com aparatos
digitais em sala de aula e promovendo a formação docente para esta integração ao
currículo. No entanto, como identificou esta pesquisa, esta integração não ocorre a
contento e de maneira sistematizada, ainda que as condições sejam favoráveis e
sendo a instituição referência curricular para diferentes escolas privadas
(provavelmente, algumas públicas também) até a instituição da BNCC, em 2017,
segundo o PPPI.
O PPPI 2017-2020, por sinal, afirma a ampla participação docente no processo
de sua construção, mas apresenta-se de modo departamental, compartimentado por
disciplinas. O documento aponta a necessidade de parcerias entre os departamentos,
de planejamentos coletivos envolvendo as disciplinas para elaborações de temáticas,
competências comuns e/ou projetos escoares. Mas a interdisciplinaridade não viria
ocorrendo de fato ao menos no que diz respeito às TDIC.
A instituição possui revistas on-line nas quais podem ser publicados relatos de
experiências ou resultados de pesquisas educacionais. Mas pouquíssimas produções
foram identificadas envolvendo parcerias entre os departamentos de Anos Iniciais e
de Informática Educativa de todos os quatorze (14) campi. Se houvesse uma parceria
maior, provavelmente, o número de trabalhos divulgando o uso de tecnologias digitais
de modo interdisciplinar seria maior, a fim de contribuir com experiências e reflexões
para docentes vinculados ou não à instituição.
O Laboratório de Informática permanece sendo referência, apesar de
investimentos por parte da instituição atendendo orientações da UNESCO e ao
“modelo 1:1”, do ProInfo Integrado, sobre o uso de tecnologias móveis a serem
utilizadas pelos estudantes. Os tablets distribuídos pela instituição, apenas aos
docentes-regentes, por ausência de manutenção e atualização, ficaram sem
condições de uso.
Esta pesquisadora iniciou em 2018 a ocupar a função de coordenadora dentro
da equipe de NC. Em paralelo aos estudos que vinha desenvolvendo para esta
pesquisa, buscou incentivar o desenvolvimento de práticas nos planejamentos
coletivos que envolvessem o LI, provocando um “repensar” sobre a (pouca) integração
do que era trabalhado em sala de aula às atividades no laboratório. Foram poucas as
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ações naquele ano nesta direção, mas a semente teria sido plantada. Desde o início
do corrente ano letivo, 2019, a direção do campus iniciou uma revisão de
procedimentos, oportunizando a exposição de práticas pedagógicas feitas pelos
docentes de LI, visando sua integração em práticas pedagógicas. Porém, continua o
descontentamento dos docentes e coordenadores...
Esta pesquisa levantou junto a eles as dificuldades que enfrentam para planejar
o ensino-aprendizagem no Laboratório de Informática da escola (questão 2 de pesquisa).
A instituição veio garantindo horário na grade de horário semanal para
planejamentos coletivos para todos os anos escolares (no caso, do 1º ano ao 5º ano),
mas havia dificuldade em garantir a presença de todos os docentes envolvidos, pois,
decorria do fato da reunião de planejamento ser horário de aula. Então, sempre havia
docente ausente de algum planejamento. Também havia diferenciações de carga
horária dos professores efetivos, 40 h e 20h, além da duplicidade de funções, ou seja,
acúmulo das funções de coordenação e regência, contribuindo para as não
presenças.
Dentre os planejamentos que envolveriam tecnologias digitais, foi apurado que
a coordenação do LI predominantemente estava ausente nos planejamentos
semanais com regentes e coordenadores de NC. A coordenação do LI obtinha as
informações sobre as temáticas ou projetos ou conteúdos disciplinares por meio do
planejamento, institucionalizado, em que conseguia participar : quinzenalmente,
participava do planejamento que ocorria apenas com coordenadores de diferentes
departamentos, que atuavam nos Anos Iniciais, e a direção do campus, com as
ausências de regentes do NC e do LI.
De posse das informações a coordenadora do LI as repassava para as duas
outras regentes do laboratório, em planejamento específico desta equipe do LI, ou
seja, com ausência de toda equipe do NC. Este planejamento da equipe do LI ocorria
semanalmente.
Foi constatado que com a ausência de um membro do LI no planejamento
semanal de NC as práticas envolvendo tecnologias digitais raramente eram
discutidas. Segundo relatos da coordenação de NC, as poucas práticas com
tecnologias planejadas por elas e as regentes a serem desenvolvidas no LI nem
sempre eram atendidas, pois a equipe do LI afirmava se encontrar com alguma prática
em andamento. Seria alguma prática que o NC não havia participado do planejamento
e, por isto, havia grande desconhecimento. Assim, também, havia uma não sincronia
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entre o desenvolvimento das práticas no LI, causando atrasos no andamento das
demandas planejadas pelo NC. Contudo, a equipe do LI não recebia tal feedback.
O distanciamento entre as equipes pertencentes a departamento diferentes nos
planejamentos veio gerando falta de comunicação ou divulgação consistente sobre
quais seriam as práticas pedagógicas que ocorriam no LI. Assim, as visões docentes
sobre estas práticas levaram a relatos supondo um desconhecimento do LI sobre o
que estava sendo planejado no NC e até afirmações sobre predominância de
atividades específicas de informática, sem vínculos com o NC.
Infere-se que tal situação estaria propiciando um desestímulo ao planejamento
de práticas integradas NC-LI nas reuniões de NC. Acrescenta-se que entre os
entrevistados de NC, apenas um docente sinalizou ter feito atualização, fora da
instituição, em “novas tecnologias” em 2013. A ausência de um integrante do LI,
também, propiciava um certo “esquecimento” dos recursos da tecnologia digitas do LI.
Esta ausência tornou-se um entrave para as discussões no planejamento de NC sobre
a integração de práticas pedagógicas com tecnologias digitais. Apesar da direção do
campus ter propiciado, no início do ano letivo de 2019, um espaço em reunião geral
com seus docentes para que a equipe do LI apresentasse suas práticas pedagógicas,
os docentes de NC relataram necessidade de detalhamentos para as integrações das
práticas pedagógicas.
Neste ano letivo de 2019 a direção procurou organizar os horários da grade
semanal e, assim, a coordenadora de LI passou a participar de algumas reuniões de
planejamento de NC. De acordo com os dados coletados, muitas informações não foram
suficientemente divulgadas, apontando que a presença da equipe de LI em todos os
planejamentos semanais permanece essencial. De cinco professoras participantes da
pesquisa, apenas uma sinalizou a presença da docente de LI no planejamento.
Este panorama estava diretamente interligado à primeira questão de estudos
desta investigação, que seria sobre a parceria entre os professores do Núcleo Comum
e o professor do Laboratório de Informática. Assim, foi identificado que esta ocorria de
modo colaborativo, mas em tempos e espaços não formalizado pela instituição. Ou
seja, por meio de iniciativas de buscas mútuas entre os docentes de LI e NC, de modo
informal, não previsto em grade horária, ocorrendo em brechas de tempo entre as
aulas e em espaços de encontros casuais. Assim, regentes e coordenadores de NC e
LI, buscavam recíprocas colaborações. A colaboração derivava com as afinidades
interpessoais entre os professores. Tais afinidades existiam, mas se ampliaram após
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o movimento da direção em propiciar o momento de reunião inicial neste ano letivo,
2019, para o LI expor como desenvolvia suas práticas pedagógicas.
Os relatos das entrevistas, que não abarcaram os regentes de NC (estes
apenas responderam aos questionários), mostraram, embora reduzida, uma positiva
avaliação desta ação da direção, não só pela abertura e ampliação em tornar todos
os docentes mais cientes sobre as práticas pedagógicas do LI, mas também mostrou
que a própria equipe do LI avaliou se perceberem mais integrados, valorizados e
incorporados ao corpo docente do campus.
Respondendo à terceira questão de estudos, sobre quais seriam as atividades
desenvolvidas pelos professores utilizando tecnologias, foi apurado que os docentes
de NC não possuíam histórico ou rotinas em desenvolver atividades no LI, nem
sozinhos e nem conjuntamente com os docentes de Informática, com justificativas
ligadas à incompatibilidade de horários semanais de ocupação do LI com aulas com
outras turmas, pela falta de planejamento das práticas a serem desenvolvidas no LI e
falta de oportunidade por haver muitas demandas a serem cumpridas com as
temáticas, conteúdos ou projetos em NC. Identificamos, então, que as práticas no LI
seriam desenvolvidas apenas por sua equipe.
Assim, as práticas pedagógicas com tecnologias digitais, tendo o protagonismo
e incentivo à autonomia estudantil, foram relatadas pelos docentes do LI que
aproveitaram o momento de escuta, na entrevista em relação às suas práticas, para
divulgar que não trabalhava apenas o manuseio dos aparatos ou offices e que lidavam
com sites da Web 2.0 e software em que os estudantes pudessem pesquisar e criar
algo de suas autorias, sobre a temáticas ou projetos que sabiam estar ocorrendo
em NC, a partir das informações recebidas, via coordenação do LI ou por encontros
informais e colaborativos de docentes, regentes e coordenadores de NC.
Exemplificando práticas no LI, citaram sites para a criação de histórias em quadrinhos
(Storyboard That), criação de cruzadinhas (Hot potatoes), utilização do Google maps,
textos, alterações de imagens e produção de Gifs. Demonstrando seus
conhecimentos sobre os projetos planejados para o campus, citando alguns títulos.
Os docentes do LI afirmaram participar de projetos de NC ao planejarem
atividades afins. Assim, citaram, como exemplo, desdobramentos de um projeto que
teve como tema a Copa do Mundo, planejado pelo NC. Os desdobramentos ocorreram
pela valorização das ideias, sugestões estudantis por meio de diálogos a cada aula,
turma por turma. Os professores de LI relataram que apesar do roteiro de pesquisa
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preparado pelo NC, cada turma obteve resultado diferenciado, pois, cada turma fez
um tipo de reinvindicação de curiosidades que almejavam pesquisar sobre os países
da Copa. Os discentes extrapolaram o roteiro, mas atendendo aos dados ligados às
áreas do conhecimento de NC. Exemplificaram os encontros informais com o NC,
relatando sobre a continuidade de certas tarefas em Word ou Power Point, enquanto
continuidade de tarefas de sala de aula, a pedido de regentes de NC.
As entrevistas com a equipe do LI forneceram várias informações que
contrariavam algumas falas de docentes do NC apontando o desconhecimento dos
docentes de LI sobre o que estava sendo planejado nos encontros de NC nos quais
estavam ausentes. Os professores de LI, diferentemente do que docentes de NC
informaram, afirmaram que as práticas no LI não seriam voltadas apenas para o
conhecimento e manuseio de aparatos e softwares.
Professores do LI destacaram que enquanto as temáticas, projetos e os
conteúdos se desenvolviam, procuravam atender as orientações do PPPI deles e que
algumas vezes não conseguiram participar de certas temáticas de NC porque
possuíam hábito de planejamento com antecedência e certos desdobramentos com
as turmas estendiam, ultrapassando o tempo de término previsto de certas práticas.
Enquanto na visão do regente de LI esta extensão de prazo seria uma mera
decorrência da prática desenvolvida, para os docentes de NC, isto se tornou um
entrave, pois as demandas de NC, constituídas no PPPI, permaneciam numerosas,
frente ao tempo de dinamizá-las. Esta não sincronia veio contribuindo para uma não
procura ou desistência de uma proposta de utilização das tecnologias digitais do LI
integrada às práticas de NC.
Como foi dito anteriormente, haveria necessidade de comunicação, divulgação
e planejamento conjunto para que as visões de ambas as equipes se harmonizassem
e que os desencontros sobre necessidades e ideias sobre as práticas pedagógicas
com uso de tecnologias no LI atendessem integralmente as demandas escolares e
avaliadas a contento de todos.
A participação da equipe do LI contribuiria também para o planejamento das
práticas em sala de aula com a utilização do computador multimídia portátil, disponível
para cada turma do campus. Mesmo considerando o entrave atual com o WiFi da
instituição, sua utilização poderia ser ampliada para além da reprodução, pois,
conforme entrevista com docente do LI, nele haveria limitação de uso por discentes.
A presença no planejamento iria aclarar ou até desfazer a resumida e incompleta
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concepção que foi dada sobre a utilização de tecnologias digitais, registrada nos
questionários por três das cinco docentes que participaram desta investigação. Fato
que se pode atribuir a não divulgação do trabalho do LI e possibilidades de usos,
planejados, dos recursos digitais, que segundo seus relatos, seguem as orientações
das Diretrizes da UNESCO (2014) e Diretrizes Nacionais (2013) além do PPPI 20172020. Além disso, pela própria limitação que um questionário propicia pela falta do
diálogo presencial de elucidação de dúvidas dos enunciados das questões, foi
considerado que os relatos sobre o uso de tecnologias em sala de aula com o
multimídia, o “Amarelão”, foi superado pelos registros afirmativos, dos regentes de
NC, de que o LI seria a referência do campus para o desenvolvimento das práticas
pedagógicas com uso de tecnologias digitais. O multimídia utilizado na sala de aula,
segundo relatos era utilizado, com raro uso de internet por dificuldades com o WiFi,
para reprodução de vídeos, livros ou dados com ampliada clareza visual.
Para responder a quarta questão de estudos, sobre as dificuldades apontadas
para a integração do Laboratório de Informática às práticas dos professores do Núcleo
Comum, foram investigados e apurados os entraves ligados à infraestrutura, ao
pedagógico e à constituição do PPPI.
Em relação à infraestrutura, os docentes apontaram o tempo de espera para
manutenção dos computadores, o espaço pequeno no LI para caber uma turma
inteira de 29 ( 4º ano) o u 2 6 ( 5º ano) alunos, com tamanhos grandes, apenas
doze (12) computadores no LI, se não houver algum aguardando manutenção,
senha de acesso à internet complicada, a divulgação do acesso ao WiFi e
funcionamento do WiFi.
Em relação ao pedagógico foram apontados: o planejamento, uso do LI por
regente de NC, bloqueio de sites de jogos educativos, ausência do coordenador e
professor do LI

nos planejamentos, tempo para planejamento de projetos –

integrados, pouco tempo no LI para o atendimento aluno por aluno pertencentes ao
1º, 2º e 3º anos, sincronia das atividades, integradas NC- LI nos 4º e 5º anos,
planejamento coletivo no horário das aulas no LI daqueles docentes, número de
professores, divulgação das práticas pedagógicas no LI e de seu potencial de
práticas ao NC.
Quanto à constituição do PPPI, foram apuradas que as orientações
apresentadas pela a Informática Educativa, com listagens voltadas às técnicas de
manuseios de aparatos digitais, se distanciava das orientações apresentadas para os
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Anos Iniciais, contribuindo para o desencontro de informações sobre quais e como
ocorriam as práticas pedagógicas no LI. Também, foram apurados nos dados
coletados, a falta de informação do conteúdo dos PPPI de Informática Educativa e de
NC, relatos de dificuldade em cumprir o que constava no PPPI pela falta de horário de
planejamento conjunto, o que ficava agravado pela falta de atualização na área de
tecnologias educacionais.

5.2 SUGESTÕES
Esperamos que esta pesquisa possa oferecer elementos para reflexões sobre
integração do LI às práticas pedagógicas e à importância do planejamento coletivo
interdisciplinar.
Considerando que o estudo foi desenvolvido em um campus específico e os
limites da pesquisa realizada, gostaríamos de apontar algumas sugestões:
1. Que a direção volte a promover oportunidades de apresentação das práticas no LI
aos docentes de NC, provocando a discussão sobre as atividades desenvolvidas
no laboratório, tornando-as mais conhecidas, envolvendo todo o campus;
2. Revisão dos horários de planejamento promovendo a presença de pelo menos um
membro da equipe do LI, propiciando o planejamento coletivo com uso de
tecnologias digitais em todos os anos escolares, revendo a existência da
“determinação” de aula de Informática independente das demandas do ensinoaprendizado de cada turma, ano escolar, frente aos projetos, às temáticas e às
práticas pedagógicas planejadas e discutidas por todos.
3. Promoção de cursos de atualizações em tecnologias digitais na educação para
todos os docentes;
4. Divulgação da senha do WiFi entre os alunos, havendo um código de acesso de
simples memorização;
5. Rever a capacidade ou alcance dos aparatos do WiFi;
6. Promover diálogos interdisciplinares sobre como aproximar os conteúdos dos PPPI
de LI e NC; divulgando-os entre os docentes dos diferentes departamentos;
propiciando uma reestruturação de sua apresentação e favorecendo às
interpretações interdisciplinares, integradoras;
7. Promover a parceria entre LI e NC para a produção de escrita e divulgação de
experiências e estudos desenvolvidos no campus, com uso de tecnologias digitais.
Seria um incentivo à pesquisa e incremento de participação e reflexões sobre a
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contribuição docente nas investigações que seriam realizadas na instituição em
prol de aprimoramentos, sugestões e diálogos;
8. Propiciar a participação do regente de NC nas práticas pedagógicas no LI e vice-versa.
Que os docentes do LI participem do planejamento e práticas com tecnologias
digitais nas salas de aula, além do LI, com tecnologia digital móvel ou não.
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APÊNDICE A
QUESTIONÁRIO
Prezado(a) Professor(a) de Núcleo Comum,
Faço mestrado em Educação na Universidade Estácio de Sá do Rio de Janeiro e
realizo uma pesquisa sobre a integração das práticas docentes dos Anos Iniciais ao
laboratório de informática. Eventualmente, os resultados desta pesquisa também
poderão contribuir com a melhoria de práticas no Colégio Pedro II, onde também
trabalho. Todas as informações serão consideradas anônimas, ou seja, você não será
identificado. Agradeço muito, desde já, sua participação: obrigada!
Fátima Nogueira da Silveira
CARACTERIZAÇÃO:

Idade
Tempo de
magistério:

Tempo na
instituição:

Ano/série de atuação Docente do CENI:
(opcional):

ATUAL: ___ ano
ANO ANTERIOR: ____

SUA FORMAÇÃO PROFISSIONAL ATUAL:

Sexo:

(
(

) Efetivado
) Contratado

______________________________________________________________________________

(

) Graduação

(

) Pós-Graduação Lato Sensu - Especialização

(

) Pós-Graduação Strito Sensu - Mestrado

(
(

) Pós-Graduação Strito Sensu - Doutorado
) Outros: _________________________

_________________________________

Possui computador?
PRETENDIDO: _____
( ) Sim ( ) Não Recebeu tablet do CPII? _____ Usa no CENI? _____

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Usa computador e internet do CPII Você e seus alunos acessam internet no
em práticas pedagógicas com seus smartphone para práticas pedagógicas em sala de
aula?
( ) Sim
( ) Não
alunos sala de aula? ( ) Sim
( ) Não
Se comunica por celular com:
Se comunica por computador (email,...) com:
( ) Docentes/CENI ( ) Alunos ( ) Pais ( ) Docentes (CENI) ( ) Alunos ( ) Pais

1) Na sua opinião, seria necessário haver um Laboratório de Informática (LI) na escola
para o desenvolvimento de suas práticas com os estudantes? ___________ Por quê?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
2) As práticas com seus alunos envolvendo tecnologias digitais são mais
desenvolvidas no LI ou fora dele? ___________ Por quê? ____________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
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3) Com que frequência as práticas com seus alunos são desenvolvidas no LI ?
Tempos de aula da grade de horário
semanal, para cada aluno

Toda
semana

Quinzenal

Mensal

Um (1) tempo
Dois (2) tempos
Três (3) tempos
Quatro (4) tempos
Cinco (5) tempos
Outro: ________________________

4) Quais práticas costumam ser desenvolvidas no LI com seus alunos?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
5) Na sua opinião, o LI está integrado (a seu contento) ao planejamento do Núcleo
Comum (NC)? ___________ Por quê? ____________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
6) O planejamento dessas práticas no LI é integrado ao NC a partir de (marque abaixo):
(...) um conteúdo de uma área do conhecimento;
(...) um conteúdo de mais de uma área do conhecimento;
( ) uma ou mais competências a ser alcançada;
Cite três exemplos: __________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
( ) uma consulta à comunidade de onde os estudantes se originam;
( ) um ou mais projetos coletivos;
Cite três “títulos” de projetos de 2018: ______
________________________________________________________________
_________________________________________________________________
________________________________________________________________
(...) outras práticas: ___________________________________________________
________________________________________________________________
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7) Em sua opinião, o que os participantes da equipe que planeja coletivamente as
práticas pedagógicas, incluindo você, pretendem que os seus estudantes apreendam
com as práticas planejadas que incluem o uso do LI ? ________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
8) Qual é a frequência em que o planejamento coletivo das suas práticas pedagógicas
corre? Com quais Sujeitos? Marque um ou mais “X”, por favor, na tabela abaixo:
Sujeitos

Frequência nos planejamentos pedagógicos
Semanal

Mensal

Trimestral

Outros

Você - Docente de NC
Docentes do LI
Coordenador: Língua Portuguesa
Coordenador: Matemática
Coordenador: Estudos Sociais
Coordenador: Ciências
Coordenador: LI
Estudantes
Comunidade
Outros:

Comentário (opcional): ________________________________________________
___________________________________________________________________
9) Você já desenvolveu alguma prática pedagógica no LI para a turma que você
leciona sem a presença do professor de laboratório? ___________ Por quê? _____
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

10) Na sua opinião, qual seria o papel do professor de LI na prática com estudantes?
É o que acontece? ____________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
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11) Quais são as dificuldades ou entraves que você identifica para o
desenvolvimento, no LI, das atividades planejadas pelo NC e LI quanto às questões:
a) Pedagógicas: _____________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
b) Infraestrutura: ____________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
c) Constituição do PPPI: ______________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
12) Caso deseje, deixe uma sugestão ou comentário sobre os espaços escolares e
as práticas pedagógicas integradas às tecnologias: _________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

Muito obrigada pela sua participação!!
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APÊNDICE B
Roteiro de entrevista
Prezado(a) Professor(a) de Laboratório de Informática,
Faço mestrado em Educação na Universidade Estácio de Sá do Rio de Janeiro e
realizo uma pesquisa sobre a integração das práticas docentes dos Anos Iniciais ao
laboratório de informática. Eventualmente, os resultados desta pesquisa também
poderão contribuir com a melhoria de práticas no Colégio Pedro II, onde também
trabalho. Todas as informações serão consideradas anônimas, ou seja, você não será
identificado. Agradeço muito, desde já, sua participação: obrigada!
Fátima Nogueira da Silveira
CARACTERIZAÇÃO:

Idade:

SUA FORMAÇÃO PROFISSIONAL ATUAL:

Sexo:

(

) Graduação

Tempo de
magistério:

Tempo de
instituição:

(

) Pós-Graduação Lato Sensu - Especialização

(

) Pós-Graduação Strito Sensu - Mestrado

Função atual

Função anterior

(

) Pós-Graduação Strito Sensu - Doutorado

________________

________________

(

) Outros: _________________________

________________

________________

(

) Docente efetivado no CPII

_________________________________
(

) Docente contratado no CPII

Além de computadores, no LI, se utiliza smartphones com os alunos? (
E utiliza tablet com os alunos? (

) Sim (

) Não

) Sim (

) Não

Comentário?____________________

1) Qual é a frequência do planejamento coletivo das suas práticas pedagógicas? Com
quais Sujeitos? Marque um ou mais “X”, por favor, na tabela abaixo:
Frequência nos planejamentos pedagógicos

Sujeitos

Semanal

Mensal

Trimestral

Outros

Você - Docente de NC
Docentes do LI
Coordenador: Língua Portuguesa
Coordenador: Matemática
Coordenador: Estudos Sociais
Coordenador: Ciências
Coordenador: LI
Estudantes
Comunidade
Outros:

Comentário (opcional): _________________________________________________
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2) Quais são as suas funções no Laboratório de Informática (LI)? ______________

3) Como é o seu trabalho em relação ao trabalho dos professores do NC ?
4) Como professor de informática, o que “de informática” você ensina?

5) As práticas no LI nos AI estão conectadas a projetos pedagógicos integrados ao
Núcleo Comum? ______________________________________________________
Cite os nomes de alguns projetos integrados e não integrados com o NC que se
desenvolveram no LI, nos últimos dois anos, relacionando aos anos escolares em que
se desenvolveram:
Projetos do LI:

Projetos integrados do LI com NC:

6) O LI está sempre integrado com as atividades do Núcleo Comum? __________
Por que, na sua opinião, isto ocorre? _____________________________________
7) Considerando as turmas que você leciona nos Anos Iniciais, as práticas pedagógicas
no LI, com um tempo da grade de horário semanal por aluno, são suficientes? ______
Por quê? ___________________________________________________________

8) Há, também, práticas no LI sem planejamento nas reuniões pedagógicas com
coordenação e /ou docentes de NC e de LI? ___________
a) Qual(is) o(s) critério(s) de escolha da prática pedagógica no LI?
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b) Qual é a frequência que isto ocorre? _________________________________
Por quê? ___________________________________________________________

9) Você sabe se houveram práticas pedagógicas com uso de computador, celular ou
tablet desenvolvidas fora do LI, de seu campus? ____________________________
Se afirmativo: Você ou outro docente do LI participou? ______________________
Por quê? ___________________________________________________________

10) Quais são as dificuldades ou entraves que você identifica para o
desenvolvimento, no LI, das atividades planejadas pelo NC e LI quanto às questões:
a) Pedagógicas: _____________________________________________________
b) Infraestrutura: ____________________________________________________
c) Constituição do PPPI: ______________________________________________

11) Caso deseje, deixe uma sugestão ou comentário sobre os espaços escolares e as
práticas pedagógicas integradas às tecnologias: ____________________________

Muito obrigada pela sua participação!!
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APÊNDICE C
Roteiro de entrevista
Prezado(a) Professor(a) Coordenador(a) de LI e de NC,
Faço mestrado em Educação na Universidade Estácio de Sá do Rio de Janeiro e
realizo uma pesquisa sobre a integração das práticas docentes dos Anos Iniciais ao
laboratório de informática. Eventualmente, os resultados desta pesquisa também
poderão contribuir com a melhoria de práticas no Colégio Pedro II, onde também
trabalho. Todas as informações serão consideradas anônimas, ou seja, você não será
identificado. Agradeço muito, desde já, sua participação: obrigada!
Fátima Nogueira da Silveira
CARACTERIZAÇÃO:

Idade:

Sexo:

Tempo de
magistério:

Tempo de
instituição:

Está na função: (

(

) Menos de 2 anos.
) De 2 a 3 anos.

(

) De 4 a 5 anos.

(

) Mais de 5 anos.

SUA FORMAÇÃO PROFISSIONAL ATUAL:

(

) Graduação

(

) Pós-Graduação Lato Sensu - Especialização

(

) Pós-Graduação Strito Sensu - Mestrado

(

) Pós-Graduação Strito Sensu - Doutorado

(

) Outros: _________________________

_________________________________

Possui computador com internet? ( ) Sim
( ) Não
Usa computador e internet, do CPII, em seus afazeres de coordenador? ( ) Sim

( ) Não

Espaço(s) do CPII em que os utiliza: Sala de... ( ) Coordenação
( ) Direção
( ) Outros: ______________________________________________________
Usa celular com internet/smartphone para:
( ) Planejar atividades para alunos. ( ) Trabalhar com alunos.
( ) Comunicação com docentes. ( ) Comunicação com responsáveis. (

) Não tem.

Recebeu tablet do CPII? ____________________ Usa tablet com internet para:
( ) Planejar atividades para alunos. ( ) Trabalhar com alunos.
( ) Comunicação com docentes. ( ) Comunicação com responsáveis.

1) Com qual frequência você participa do planejamento, para práticas pedagógicas de
NC ou LI, que ocorre coletivamente com outros profissionais de educação do campus?
______________________ Há dificuldades da sua participação nestes encontros
coletivos? _________ Se houver dificuldades, quais seriam e por que ocorrem? ____
2) Agora, mais de um item pode ser assinalado e/ou acrescentado.
Como as práticas pedagógicas no LI são planejadas integrando-as ao NC? A partir de:
(...) um conteúdo de uma área do conhecimento;
(...) um conteúdo de mais de uma área do conhecimento;
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( ) uma ou mais competências para alcançada; Cite três exemplos: ______________
( ) uma consulta à comunidade de onde os estudantes se originam;
( ) um ou mais projetos coletivos; Cite seis “títulos” de projetos de 2017 e 2018:_____
________________________________________________________________
(...) outras práticas: ___________________________________________________
3) Você considera que o LI está integrado (a contento) ao planejamento do NC?
__________________________ Por quê? _________________________________
4) Na sua opinião, quais são as dificuldades de integrar o LI no planejamento do NC?
5) Quais são as dificuldades ou entraves que você identifica para o
desenvolvimento, no LI, das atividades planejadas pelo NC e LI quanto às questões:
a) Pedagógicas: _____________________________________________________
b) Trabalho em equipe (efetivos e contratados) entre professor de NC e professor do
LI: ______________________________________________________________
c) Infraestrutura: ____________________________________________________
d) Constituição do PPPI: ______________________________________________
6) Se for o caso... Em sua opinião, o que estaria faltando para que durante o encontro
de planejamento, você e os participantes se considerem preparados para a discussão
sobre o desenvolvimento das práticas pedagógicas com tecnologias digitais?

Muito obrigada pela sua participação!!
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ANEXO A
PERFIL DISCENTE DA INSTITUIÇÃO

FONTE: Site do CPII (CPII, 2017b)

http://www.cp2.g12.br/images/comunicacao/2018/Nov/Perfil%20Discente%202017.pdf
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ANEXO B
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE)
OBRIGATÓRIO PARA PESQUISAS CIENTÍFICAS EM SERES HUMANOS
______________________________________________________________________________________________________

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PARTICIPANTE DA PESQUISA
Nome: .....................................................................................................................................................................
Sexo:

Masculino ( ) Feminino ( )

Data Nascimento: ............/............/..................

Endereço:.................................................................................................................................................................
Bairro:............................................................ Cidade:..............................................................................................
Estado: ...............................................................................
Telefone: (.....)....................................................

E-mail: ........................................................................................

Título do Protocolo de Pesquisa: INTEGRAÇÃO DO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA EM PRÁTICAS
DOCENTES NOS ANOS INICIAIS EM UMA ESCOLA DE REFERÊNCIA
Subárea de Investigação: Educação
Pesquisadora responsável: (Nome – E-mail – Telefone – Instituição e seu endereço/telefone)
Nome: Fátima Nogueira da Silveira E-mail: fatimanogs@gmail.com Tel. (21) 992615911; (21) 2269-7537
Instituição: Programa de Pós-Graduação em Educação Mestrado Em Educação – Universidade Estácio de Sá – UNESA
– Av. Presidente Vargas, 642, 22º andar, Rio de Janeiro / RJ Tel.: (21) 2206-9741; (21) 2206-9743; (21) 2206-9751
O CEP-UNESA atende em seus horários de plantão, terças e quintas de 9:00 às 17:00 Tel.: (21) 2206-9726
Avaliação do risco da pesquisa:
( X ) Risco Mínimo

( ) Risco Médio

( ) Risco Baixo

( ) Risco Maior

Objetivos e Justificativa:
A pesquisa objetiva coletar dados para analisar a integração das práticas de ensino utilizando tecnologias no
laboratório de informática pelos professores dos Anos Iniciais de uma escola federal de referência.
Justificativa A integração entre tecnologias digitais da informação e comunicação (TDIC) e práticas pedagógicas
em diferentes instituições educacionais brasileiras e em outros países vêm sendo discutida por autores como
Selwyn (2008; 2011; 2014), Coll, Mauri e Onrubia (2010), Coll e Monereo (2010), Almeida e Valente (2011), entre
outros. Discutem que não se pode dizer, na atualidade, que todas as escolas privadas e públicas no Brasil e no
mundo possuem tais aparatos, espaços e docentes de informática entre outros motivos que estão sendo
levantados e analisados em várias pesquisas. Então, o objetivo é saber como o uso das TDIC estão ocorrendo
numa escola de referência curricular no Brasil.
Procedimentos: Serão aplicados um questionário para professores de Núcleo Comum, um para professores do
Laboratório de Informática e serão feitas entrevistas com os docentes com função de coordenação do Núcleo
Comum e do Laboratório de Informática.
Riscos e inconveniências: O questionário não pede identificação de nomes dos participantes, para não serem
identificados, não sendo divulgados seus nomes. Não serão divulgados nomes de participantes das entrevistas.
Considero que esta pesquisa leve a riscos mínimos. Os participantes, caso se sintam constrangidos, estarão
liberados para não responder perguntas que eles mesmos avaliarem como inconvenientes ou desejarem
interromper o preenchimento do questionário ou interromper a entrevista.
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Potenciais benefícios: Pretende-se contribuir para a reflexão do corpo docente sobre suas práticas frente ao que
há disponível e ou condições para o uso de Tecnologias Digitais da Informação e da Comunicação, na própria
instituição e divulgação de suas práticas com TDIC para outras instituições que acessarem esta pesquisa
acadêmica.
Informações Adicionais:
Se você tiver alguma consideração ou dúvida sobre a ética da pesquisa, pode entrar em contato com o
Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) – da Universidade Estácio de Sá, em horário comercial pelo e-mail
cep.unesa@estacio.br ou pelo telefone (21) 2206-9726. O CEP-UNESA atende em seus horários de plantão,
terças e quintas de 9:00 às 17:00, na Av. Presidente Vargas, 642, 22º andar.
Para esta pesquisa, não haverá nenhum custo do participante em qualquer fase do estudo. Do mesmo
modo, não haverá compensação financeira relacionada à sua participação. Você terá total e plena liberdade para
se recusar a participar bem como retirar seu consentimento, em qualquer fase da pesquisa.
Acredito ter sido suficientemente informado a respeito das informações que li ou que foram lidas para mim,
descrevendo o estudo: “INTEGRAÇÃO DO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA EM PRÁTICAS DOCENTES
NOS ANOS INICIAIS EM UMA ESCOLA DE REFERÊNCIA”. Os propósitos desta pesquisa são claros. Do mesmo
modo, estou ciente dos procedimentos a serem realizados, seus desconfortos e riscos, as garantias de
confidencialidade e de esclarecimentos permanentes. Ficou claro também que a minha participação é isenta de
despesas. Concordo voluntariamente na minha participação, sabendo que poderei retirar o meu consentimento a
qualquer momento, antes ou durante o mesmo, sem penalidades ou prejuízos.
Este termo será assinado em 02 (duas) vias de igual teor, uma para o participante da pesquisa e outra para o
responsável pela pesquisa.
Rio de Janeiro, ______ / _______ / __________

_________________________________________________________
Assinatura do Participante da Pesquisa

_________________________________________________________
Assinatura do Responsável da Pesquisa
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ANEXO C70
PARECER DA PLATAFORMA BRASIL: APROVAÇÃO DE PESQUISA
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A identificação do campus foi omitida do documento pela pesquisadora, visando sua preservação.
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ANEXO D
AUTORIZAÇÃO DA INSTITUIÇÃO PARA A PESQUISA71

71

A identificação do campus foi omitida do documento pela pesquisadora, visando sua preservação.
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ANEXO E
PORTARIA SOBRE ATRIBUIÇÕES DOS COORDENADORES E POP
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