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O computador permite resolver problemas que antes eram muito 

difíceis com papel e lápis. Hoje todos podem trocar informações com 

rapidez e a baixíssimo custo. Mas isso não garante a aquisição e a 

construção do conhecimento se não estiverem integrados em ambientes 

de ensino-aprendizagem bem planejados.  
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RESUMO 

 

Os percursos metodológicos entre as áreas de comunicação e educação vêm sendo trilhados há 

muito tempo, porém de forma paralela, sem que os especialistas desses campos do conhecimento 

consigam chegar a um denominador comum. Os procedimentos didáticos, nesta nova realidade, 

devem privilegiar a construção coletiva dos conhecimentos mediada pela tecnologia, na qual o 

professor é um partícipe proativo que intermedia e orienta esta construção, sendo necessário que 

as lideranças educacionais continuem criando novas condições para a implantação e 

disseminação da Informática na Educação. Este trabalho tem como “objetivo verificar o uso que 

os professores da rede pública da zona Leste e Oeste de Manaus fazem das tecnologias da 

informação e comunicação”. Tendo como instrumento de recolha de dados questionários de 

aplicação aos professores das cinco escolas campo da pesquisa. Concluímos que apesar de já 

existir os instrumentos midiáticos nas escolas ainda há resistência dos docentes quanto ao uso 

das TIC na educação. 

Palavras-Chave: Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC); Construção Coletiva; 

Escolas Públicas.  
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ABSTRACT 

 

The methodological paths between the areas of communication and education have been trodden 

for a long time, but in parallel, without the experts of these fields of knowledge able to come to a 

common denominator. The didactics procedures, this new reality, must favor the collective 

construction of knowledge mediated by technology, in which the teacher is a proactive 

participant that intermedia and directs this construction, requiring that educational leaders 

continue creating new conditions for the implementation and dissemination of in Education. This 

work is "to verify the use that public school teachers of East and West zone of Manaus make of 

information and communication technologies." With the tool for collecting data questionnaires to 

teachers in five schools field of research. We conclude that although there is already the media 

instruments in schools there is still resistance of teachers in the use of ICT in education.  

  

Keywords: Information and Communication Technologies (ICT); Collective Construction; 

Publics Schools; Manaus. 
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INTRODUÇÃO 

 

      As reflexões em torno do assunto mídia e educação vem sendo aprofundadas há várias décadas 

dado a constatação de sua influência na formação do sujeito contemporâneo e da necessidade em 

explorar o assunto diante do rápido desenvolvimento das tecnologias de informação e comunicação 

(DORIGONI; SILVA, 2007). 

      Os percursos metodológicos entre as áreas de comunicação e educação vêm sendo trilhados há 

muito tempo, de forma paralela, sem que os especialistas desses campos do conhecimento consigam 

chegar a um denominador comum para a interface necessária no uso adequado da mídia na escola. Nas 

sociedades contemporâneas, em que os meios de comunicação interferem diretamente na formação das 

pessoas, não há mais como negar a importância de pesquisas integradas com relação a esses 

procedimentos pedagógicos das escolas (CALDAS, 2006). 

      Os procedimentos didáticos, nesta nova realidade, devem privilegiar a construção coletiva dos 

conhecimentos mediada pela tecnologia, na qual o professor é um partícipe proativo que intermedia e 

orienta está construção. Para consolidar a incorporação de computadores no Sistema Educacional, é 

necessário que as lideranças educacionais continuem criando condições para a implantação e 

disseminação da Informática na Educação, Andrade e Teruya (2007: 05) descrevem que: 

 

        O foco principal na educação escolar deve ser a criação de ambientes de aprendizagem para que 

ocorra a assimilação da informação que leve à concretização do conhecimento capaz de promover a 

aprendizagem significativa dos conteúdos. 

 

   Este estudo centra-se nas teorias de pesquisadores da área pedagógica, que relacionam 

especialmente educação com tecnologia. “A contribuição do computador como mídia educacional na 

construção do saber é uma questão aberta que nos remete a uma série de reflexões sobre o que 

esperamos da informática na educação de nossa sociedade”.  

   Em todas as civilizações certos homens meditaram sistematicamente acerca do mundo e 

procuraram as causas de seus fenômenos na própria natureza e não na vontade humana ou 

sobre-humana. Em cada civilização o estudo do universo seguia um caminho próprio, explicando os 

mesmos fenômenos de maneira diferente.  
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 Ao mesmo tempo, outros homens dedicaram-se a criar e produzir utensílios e obras que 

aumentassem as suas habilidades e o seu conforto. Assim, sem saber, faziam o que hoje chamaríamos 

de ciência, tecnologia e inovação. 

  As transformações no mundo e a busca por tecnologia da informação e comunicação são 

importantes para melhorar as condições de vida da população para seu próprio desenvolvimento. 

O mundo atual é marcado pelas mudanças tecnológicas e pelas oportunidades. A ciência, a 

tecnologia e a inovação ajudaram a eliminar a pobreza e a desenvolver um forte crescimento 

econômico no sudeste da Ásia. Mesmo nos países em desenvolvimento muitos consideram a ciência e 

a tecnologia irrelevantes para as necessidades imediatas. 

  Buscando a utilização da tecnologia da informação e comunicação pelos professores das escolas 

da rede pública na cidade de Manaus, Estado do Amazonas, Brasil como chave para o 

desenvolvimento dessas escolas. Conhecimento tecnológico amplo e variado é essencial. Entretanto, 

para serem efetivas, ciência, tecnologia e inovação devem estar no centro de um processo de 

desenvolvimento. 

  Em vista do exposto buscou-se identificar na literatura os conceitos de educação e tecnologias 

de informação e comunicação, inclusão digital contextualizando o uso das TIC em escolas públicas e 

na educação. Assim como realizamos pesquisa de campo a fim de coletar dados adotados pelas 

escolas, relacionando-as à literatura existente, através de pesquisa bibliográfica e de campo, e seus 

resultados na busca de melhor compreensão do tema. As transformações provocadas pelo homem 

eram, no início, extraordinariamente lentas se comparadas aos parâmetros atuais, uma vez que a 

introdução de inovações capazes de modificar significativamente o status quo das sociedades ocorria 

raramente e, em muitos casos, espaçada de séculos. A difusão e, consequentemente, o uso das mesmas 

eram igualmente lentas, de tal maneira que, ao longo de uma vida, tudo parecia definitivo: hábitos, 

costumes, profissões, divisão do poder, etc.  

        Porém, gradativamente, e já ao longo da Idade Média e da chamada Idade Moderna até o início 

da Revolução Industrial, as mudanças sociais causadas pelas inovações começam a se tornar mais 

frequentes e profundas. 

    Pode-se afirmar que, ao longo da história da humanidade, a ciência que tem por objetivo 

desvendar e explicar os fenômenos da natureza e a tecnologia que visa transformar a natureza no 

sentido de atender desejos e necessidades humanas percorreram caminhos distintos não havendo entre 

elas articulação sistêmica e programada, até o citado Século XIX. 
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        A ciência, mesmo após a ocorrência da Revolução Científica iniciada no Século XVII, 

caminhava ao sabor da curiosidade humana sem objetivos econômicos, sendo considerada parte do 

corpo cultural da nação e tratada da mesma forma que as artes. A tecnologia, que avançava, 

primordialmente, por intuição e empirismo, por “tentativa e erro”, era um assunto do interesse quase 

exclusivo do setor produtivo principalmente dos agricultores, dos artesãos, dos comerciantes e dos 

exércitos. 

 Assim, pode-se afirmar que a contribuição inicial da ciência para a Revolução Industrial não foi 

a de introduzir o conhecimento científico no processo produtivo, mas sim a de criar uma ambiência 

favorável à inovação. 

      Somente a partir do século XIX o avanço tecnológico começou a fazer uso significativo de 

conhecimentos científicos, quando inovações ocorridas na indústria química e nos usos da energia 

elétrica utilizaram-se largamente dos mesmos. A partir de então, e crescentemente, máquinas, 

processos, serviços e produtos começaram a surgir tendo por base os conhecimentos gerados pelas 

pesquisas científicas. A ciência passou a suprir a tecnologia não só de descobertas e explicação de 

fenômenos da natureza, como também com o uso cada vez mais amplo do método científico de 

investigação, suas técnicas laboratoriais e a certeza da importância da pesquisa na solução de 

problemas do setor produtivo. 

 Percebemos, portanto, que a ciência alimenta a tecnologia. Mas há retroalimentação? A 

educação, como fenômeno social, vertente das ciências, alimenta-se da tecnologia e dela faz uso para 

se inovar? É possível promover educação para indivíduos sociais que convivem em meios tão 

desenvolvidos da mesma forma que se fazia há séculos? 

 Consideremos alguns avanços “pequenos” da sociedade contemporânea: altos edifícios x casas 

térreas, ruas asfaltadas x ruas de barros, automóveis x charretes; novos vocábulos, novos modos de 

vestir, novos comportamentos; rádio, televisão, computador, internet, blogs, redes sociais. Em 

praticamente todos os aspectos de nossa vida seja nas comunicações, na cibernética, no lazer, etc., 

observamos mudanças significativas. Entretanto, se pensarmos em como era a educação há um ou mais 

séculos, observamos que não houve muita evolução no tradicional processo de transmissão de 

conhecimentos (professor, aluno quadro, giz/pincel, livros). O ambiente, muitas vezes artificial, 

formado pela classe, relação professor-aluno, matéria, métodos de ensino, etc., quase sempre provoca a 

eliminação da criatividade e da inteligência. 
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 Não se pode esquecer que conhecer e pensar são capacidades de que os seres humanos são 

dotados e que lhes servem de condição de existência. Mostra-se, por vários motivos, necessário 

conhecer, e conhecer é poder. Isso nos aguça a necessidade de buscar as explicações para o fato da 

educação e as mudanças sociais. Por entendermos que o computador não é um recurso como os outros 

vídeos, slides, data show, e, sim, produto mais maduro e complexo de dois séculos de revolução 

tecnológica e de pensamento científico, esta pesquisa apresenta-se como um possível subsídio 

teórico-prático para compreensão desse processo da informática educativa que envolve técnicas, 

especializações, modo de pensar, métodos, para que o aluno possa construir o saber. 

A partir do exposto a temática para a qual se volta o estudo que estamos propondo refere-se à 

utilização das Tecnologias de Informação e Comunicação pelos professores das escolas  públicas da 

cidade de Manaus, Estado do Amazonas, investigando as concepções que embasam esse uso e suas 

relações com o processo de ensino e aprendizagem. Tomando como base essa assertiva, buscou-se 

responder à seguinte pergunta: como estimular o processo ensino-aprendizagem dos professores no uso 

das mídias?  

 A hipótese apresentada, a utilização das Tecnologias de Informação e Comunicação nas escolas 

tem revelado diferenças significativas em função da rede à qual pertença à escola e alguns fatores 

mostram-se relevantes neste processo, dentre os quais destacamos: O acesso ao uso do computador no 

cotidiano fora da escola; a qualificação do Professor e o tipo de acesso às TIC dentro das escolas. Os 

Professores das escolas públicas do município de Manaus encontram-se em processo de inclusão 

digital para a utilização das tecnologias de forma prazerosa, uma vez que muitos a empregam de 

maneira formal, comprometendo assim a mediação pedagógica. Exemplos: os recursos tecnológicos e 

mediáticos no contexto escolar na primeira etapa da educação básica, as mídias impressas, os DVD, as 

TIC que podem ter o papel de facilitar e/ou promover conhecimentos significativos no processo do 

aprendizado, bem como, na construção do conhecimento e instrumentos para uma nova forma de 

educar, estimulando as múltiplas inteligências a facilitar o processo educacional. 

 Em se tratando de sua formação, existem estudos que apontam a necessidade da formação do 

professor capaz de utilizar as tecnologias em seu trabalho cotidiano – o “educomunicador”, encarado 

não como “um professor especializado encarregado do curso de educação para as mídias, e sim um 

professor do século XXI, que integra os diferentes meios em suas práticas pedagógicas” (Belloni, 

2002:40). 
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 Incorporar os avanços tecnológicos da comunicação e da informação na educação não é apenas 

uma necessidade. Trata-se de uma questão de melhoria da qualidade, com o aparecimento de tais 

recursos, o aluno recebe a cada instante diferentes informações, e de formas diferentes, tendo alterado 

seus hábitos e gostos. A utilização das Tecnologias da Informação e Comunicação na educação não é 

uma novidade. O uso de diferentes tipos de publicações com finalidades educacionais, como jornais, 

revistas, livros, periódicos impressos e eletrônicos são comuns e enriquecedores na aprendizagem. O 

papel do educador é orientar e mediar às situações de aprendizagem para que ocorra o 

compartilhamento do conhecimento e assim aconteça à apropriação que vai do social ao individual, 

como preconiza o ideário vygotskyano. O Professor, enquanto facilitador, é que problematiza e desafia 

seus alunos a utilizarem a tecnologia, à qual os jovens modernos estão mais interativos.   

 O presente trabalho tem como objetivo geral: Disponibilizar aos docentes formação continuada 

no âmbito das TIC, como forma de promover a mesma na sua prática nas escolas públicas de Manaus. 

E como objetivos específicos: Identificar os tipos e usos das mídias impressas e tecnológicas; 

Estimular os docentes na formação inicial e continuada sobre a utilização das mesmas para fins 

educativos. 

 Esta dissertação está estruturada em quatro capítulos, na introdução contendo justificativa, 

objetivo geral, problema da investigação e hipótese que é o início do trabalho. 

 No Capítulo I, Enquadramento Teórico: abrange o histórico e a evolução da Educação, Lei de 

Diretrizes e Bases, políticas públicas e sociais, gestão democrática para inclusão digital, a importância 

da educação para criança e adolescente. 

 No Capítulo II, Referiu-se às midiáticas como ferramenta de ensino. Abordou a formação 

Docente na utilização das TIC e Tecnologias Educativas. 

 No Capítulo III, Através da metodologia da investigação, procedeu-se à explicitação da mesma, 

caraterizando o tipo de estudo, a amostra, os instrumentos utilizados na recolha de dados e respetiva 

estruturação e tipo de tratamento organizado. 

 No Capítulo IV, Análise dos resultados da investigação; Apresentou-se a recolha de dados 

através da aplicação de um questionário aos Professores das cinco escolas públicas de Manaus, com as 

frequências por dimensão, cruzando os resultados com a fundamentação teórica. Na Conclusão, 

procedeu-se a sistematização dos principais aspetos da Dissertação, relativos às limitações, 

constrangimentos do Estudo e possíveis investigações futuras. Por último, apresentam-se as 

Referências Bibliográficas e Anexos, que serviram de suporte teórico a este trabalho de investigação. 
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Parte 1- ENQUADRAMENTO TEÓRICO 

1. CAPÍTULO – A EDUCAÇÃO ESCOLAR 

      

  

         Educação vem do latim “educere” que significa extrair, tirar, desenvolver. Consiste 

essencialmente, na formação do homem de caráter. A educação escolar é um processo vital. É um 

processo contínuo, que começa nas origens do ser humano e se entende até a morte (Pinho, 2009). 

        

         Segundo a Lei de Diretrizes e Bases (LDB, 1996): 

 
    [...] a educação é um processo social, global, numa visão ampla e dinâmica, que inclui conceitos de 

prática social e do trabalho. É a prática dos conhecimentos obtidos mediante a observação e a experiência 

individuais ou coletivas. Toda a estrutura da sociedade está fundada sobre códigos de inter-relação entre os 

seus membros e entre as outras sociedades. São costumes, princípios, regras de modo de ser ás vezes fixado em 

leis escritas ou não. A educação é assim o resultado da consciência viva duma norma que rege uma 

comunidade humana, que se trate de uma família, duma classe ou duma profissão, quer se trate de um grupo 

étnico ou um Estado. 

 
 

       A educação atua sobre a maneira como os homens se organizam para produzir os bens com que 

reproduzem a vida, a forma de ordem social que constroem para conviver. “A educação é considerada 

como um fator de mudanças, um dos principais instrumentos de intervenção na realidade social com 

vistas a garantir a evolução social e dar continuidade a mudanças nos sentidos desejados” (Brandão, 

2000: 84). Ninguém escapa da educação, em casa, na rua, na igreja ou na escola, de modo ou de 

muitos todos nos envolvemos com ela: para aprender, ensinar, para aprender-ensinar. Para saber, para 

fazer, para ser ou para conviver, todos nos misturamos à vida com a educação. 

 

         De acordo com Brandão (2000:85): 

 

          Não há uma forma única nem um único modelo de educação; a escola não é único lugar onde ela 

acontece e talvez nem seja o melhor, o ensino escolar não é única prática e o professor profissional não é o seu 

único praticante. Em mundos diversos a educação existe diferente em pequenas sociedades tribais de povos 
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caçadores, agricultores ou pastores nômades em sociedades camponeses em países desenvolvidos e 

industrializados, em mundos sociais sem classes, com este ou aquele tio de conflito entre as suas classes, em 

tipos de sociedades e culturas sem Estado em formação ou com ele consolidado entre as pessoas. 

 

 Existe a educação de cada povo ou entre povos que se encontram. Da mesma forma há aqueles 

que dominam outros usando a educação como um recurso a mais de sua dominância. Da família à 

comunidade, a educação existe difusa em todos os mundos sociais, entre as incontáveis práticas dos 

mistérios do aprender, primeiro, sem alunos, livros, professores especialistas, mais adiante com 

escolas, professores e métodos pedagógicos. A educação no imaginário das pessoas e na ideologia dos 

grupos sociais tem como missão transformar sujeitos em algo melhor, de acordo com as imagens uns 

dos outros: “e deles faremos homens”. 

 As propostas educacionais nacionais fomentam a realização de um trabalho centrado no aluno, 

visando ao desenvolvimento de habilidades, atendendo suas necessidades sociais, políticas, 

profissionais e educacionais. A escola, neste contexto, está voltada para a construção e exercício da 

cidadania consciente e ativa, proporcionando os pilares para que os alunos se identifiquem e se 

posicionem frente às transformações constantes da sociedade contemporânea e adentrem na vida 

produtiva (Brasil, 2001). 

 Portanto, segundo Brandão (2000), a educação ocorre em todos os lugares, em todos os dias em 

todas as horas. Isso tudo requer pensar a escola como espaço privilegiado de comunicação de ideias e 

principalmente respeito às diferenças das pessoas em todos os âmbitos. 

  O projeto educacional deve considerar o contexto que a Escola está inserida, como momento 

histórico, conhecimentos e valores desta sociedade, etc. A educação, nesta perspectiva, deve ter como 

alicerce as quatro aprendizagens fundamentais propostas pelo Relatório para a UNESCO da Comissão 

Internacional para o Século XXI (Delors, 1999: 49): 

 1. Aprender a conhecer, caracterizado pela busca do domínio dos instrumentos do 

conhecimento, com a finalidade precípua de descobrir, compreender e fazer ciência. 

 2. Aprender a fazer, entendendo que, embora indissociável do “aprender a conhecer”, o 

“aprender a fazer” refere-se diretamente à formação profissional, na medida que trata-se em orientar o 

acadêmico a por em prática os seus conhecimentos, adaptando a educação à configuração do trabalho 

na sociedade atual. 

 3. Aprender a viver juntos, tendo em vista ajudar os alunos no processo de aprendizagem para a 
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participação, a cooperação e, sobretudo, para a busca coletiva de soluções para os problemas 

contemporâneos. Ressaltamos, nesta perspectiva, a inclusão de alunos com necessidades educacionais 

especiais no ensino regular, pois acreditamos que a educação baseada na diversidade e nos valores 

humanos é aquela que educa para a vida, base para a educação inclusiva. 

 4. Aprender a ser, integrando as três aprendizagens anteriores e caracterizando-se pela 

elaboração de pensamentos autônomos e críticos que contribuam na formulação própria de juízos de 

valor, formando assim um cidadão e profissional decidido e preparado para agir nas diferentes 

circunstâncias da vida. 

 Dentro desta linha de pensamento, pode-se dizer que as principais transformações ocorridas na 

escola ao longo da história estão relacionadas às mudanças tecnológicas e aos novos modos de 

produção. Segundo José Joaquim Brunner (2004), o ensino passou por quatro principais revoluções 

impulsionadas por determinadas mudanças tecnológicas.  

 A primeira revolução tecnológica na história da educação ocorreu ainda na Idade Média, 

quando foi criada a tecnologia da instituição escola e o ensino deixou de ser vinculado estritamente a 

um estilo de vida aristocrático para ocorrer em escolas paroquiais (Brunner, 2004).  

 O autor enfatiza que, "desde aquele momento (século VI) e até agora, a sala de aula, com tudo 

o que significa em termos de organização dos processos de ensino-aprendizagem e produção de capital 

cultural, se estabelecerá como a tecnologia predominante na educação" (Brunner, 2004:20). Desta 

forma, a principal referência da educação formal passa a ser a sala de aula, local onde se dá o encontro 

entre professor e alunos para a possível aquisição dos conhecimentos considerados essenciais ao ser 

humano. 

 De acordo com Brunner (2004), a partir do surgimento do Estado-Nação, inicia-se a segunda 

revolução educativa, impulsionada pelo surgimento de tecnologias políticas e administrativas que 

começam a comandar a produção educacional. A educação é transferida da esfera eclesiástica para o 

âmbito estatal "ao sair da esfera privada, (...) torna-se uma poderosa arma na formação das nações e 

passa a fazer parte dos processos de secularização da sociedade". 

 A sala de aula continua sendo a tecnologia interna predominante, mas sua incorporação ao 

projeto estatal da modernidade lhe transforma numa instituição que passa a atender demandas externas 

que terminarão por permear toda a empresa educativa. Desde então, o estado passa a se responsabilizar 

pelo projeto educacional da sociedade, vislumbrando o desenvolvimento da nação.  

 A terceira revolução educativa se dá com a Revolução Industrial, período em que as demandas 
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de qualificação exigidas pelas indústrias se intensificam, "desencadeando um novo ciclo de 

transformações educacionais ao favorecer a educação maciça e padronizada, a única capaz de 

alimentar com corpos e mentes adequadamente adestrados as fábricas que fundam o novo modo de 

produção" (Brunner, 2004:20).  

 

 A quarta e última revolução na história do ensino está se dando neste momento, com o advento 

das tecnologias da informação e comunicação, em que as instituições escolares ainda estão em 

processo de adaptação e incorporação das novas tecnologias. No entanto, este processo, que teve 

início, no Brasil, a partir da década de 90, ainda se apresenta como uma dificuldade para alunos e 

professores, que, muitas vezes, enxergam a tecnologia como um instrumento de difícil utilização. 

Como enfatiza Brunner:  

 

  Na pior das hipóteses, o tecnológico aparece como um elemento alheio à educação; na melhor, como um fator 

externo que deve ser 'trazido' para a escola e que, nessas circunstâncias, é pensado de modo puramente instrumental, 

como uma caixa de ferramentas que se toma emprestada para pô-la a serviço de uma missão humana transcendental" 

(Brunner, 2004:20).  

 

 

 Desta maneira, a inserção das tecnologias na educação não deve ser pensada como um simples 

programa de computadores e tecnologias a serem utilizados de maneira mecanicista, sem a existência 

de um planejamento que reflita sobre sua utilidade no processo de ensino-aprendizagem. A tecnologia 

deve ser incorporada ao sistema de ensino como um instrumento de auxílio ao processo educativo, que 

leve em consideração a reflexão sobre as tecnologias e como esta pode ser utilizada a serviço do ser 

humano e da educação.  

 Deste modo, o termo tecnologia vem do grego "tekhne" que signfica "técnica, arte, ofício" 

juntamente com o sufixo "logia" que significa "estudo". É um termo abrangente, mas que podemos 

definir um conjunto de técnicas, processos, métodos, meios e instrumentos de um ou mais domínios 

das atividades humana. É uma aplicação prática do conhecimento científico em diversas áreas e setores 

da sociedade.  

 Já a Tecnologia Digital são equipamentos eletrônicos que baseiam seu funcionamento em uma 

lógica binária. Todas as informações (dados) são processados e guardados a partir de dois valores 

lógicos (0 e 1). Digital deriva de dígito, do latim “digitus”, que significa dedo. 
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1.1 A Educação no Brasil, um breve contexto histórico 

 

A história da educação escolar brasileira não é difícil de ser estudada e/ou compreendida. Ela 

evolui em rupturas marcantes e fáceis de serem observadas. No Brasil começou em 1549 com a 

chegada dos primeiros padres jesuítas, inaugurando uma fase que haveria de deixar marcas profundas 

na cultura e civilização do país. Movidos por intenso sentimento religioso de propagação da fé cristã, 

durante 200 anos, os jesuítas foram praticamente os únicos educadores do Brasil (Portal Vila, 2012). 

A primeira grande divisão travou-se com a chegada mesmo dos portugueses ao território do Novo 

Mundo, e, assim, não se pode deixar de reconhecer que eles trouxeram um padrão de educação da 

Europa, o que não quer dizer que as populações que por aqui viviam já não possuíam características 

próprias de fazer educação.  

 

1.1.1 Período Jesuítico (1549 – 1759) 

 

 A educação indígena foi interrompida com a chegada dos jesuítas. Os primeiros chegaram ao 

território brasileiro em março de 1549. No Brasil os jesuítas se dedicaram à pregação da fé católica e 

ao trabalho educativo. Perceberam que não seria possível converter os índios à fé católica sem que 

soubessem ler e escrever. Quando os jesuítas chegaram por aqui eles não trouxeram somente a moral, 

os costumes e a religiosidade europeia; trouxeram também os métodos pedagógicos. 

 Todas as escolas jesuítas eram regulamentadas por um documento, escrito por Inácio de Loiola, 

o Ratio Studiorum. Eles não se limitaram ao ensino das primeiras letras; além do curso elementar 

mantinham cursos de Letras e Filosofia, considerados secundários, e o curso de Teologia e Ciências 

Sagradas, de nível superior, para formação de sacerdotes.  

 No curso de Letras estudava-se Gramática Latina, Humanidades e Retórica; e no curso de 

Filosofia estudava-se Lógica, Metafísica, Moral, Matemática e Ciências Físicas e Naturais. 

 

1.1.2 Período Pombalino (1760 - 1808) 

 

 Com a expulsão saíram do Brasil cento e vinte e quatro jesuítas da Bahia, cinquenta e três de 

Pernambuco, cento e noventa e nove do Rio de Janeiro e centro e trinta e três do Pará. Com eles 
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levaram também a organização monolítica baseada no Ratio Studiorum.  

 Desta ruptura, pouca coisa restou de prática educativa no Brasil. Continuaram a funcionar o 

Seminário Episcopal, no Pará, e os Seminários de São José e São Pedro, que não se encontravam sob a 

jurisdição jesuítica; a Escola de Artes e Edificações Militares, na Bahia, e a Escola de Artilharia, no 

Rio de Janeiro. 

 Através do alvará de 28 de junho de 1759, ao mesmo tempo em que suprimia as escolas 

jesuíticas de Portugal e de todas as colônias, Pombal criava as aulas régias de Latim, Grego e Retórica. 

Assim, criou-se a Diretoria de Estudos que só passou a funcionar após o afastamento de Pombal. Cada 

aula régia era autônoma e isolada, com professor único, e uma não se articulava com a outra. Portugal 

logo percebeu que a educação no Brasil estava estagnada e era preciso oferecer uma solução. 

 Para isso instituiu o "subsídio literário" para manutenção dos ensinos primário e médio. Criado 

em 1772, o “subsídio” era uma taxação, ou um imposto, que incidia sobre a carne verde, o vinho, o 

vinagre e a aguardente.  

 Portanto, o resultado da decisão de Pombal foi que, no princípio do século XIX, a educação 

brasileira estava reduzida a praticamente nada. O sistema jesuítico foi desmantelado e nada que 

pudesse chegar próximo dele foi organizado para dar continuidade a um trabalho de educação. 

 

         1.1.3 Período Joanino (1808 – 1821) 

 

 A vinda da Família Real, em 1808, permitiu uma nova ruptura com a situação anterior. Para 

atender as necessidades de sua estadia no Brasil, D. João VI abriu Academias Militares, Escolas de 

Direito e Medicina, a Biblioteca Real, o Jardim Botânico. Sua iniciativa mais marcante, em termos de 

mudança, foi a Imprensa Régia. O surgimento da imprensa permitiu que os fatos e as ideias fossem 

divulgados e discutidos no meio da população letrada, preparando terreno propício para as questões 

políticas que permearam o período seguinte. 

 

        1.1.4 Período Imperial (1822 - 1888) 

 

 Até à Proclamação da República, em 1889, praticamente nada se fez de concreto pela educação 

brasileira. O Imperador D. Pedro II, quando perguntado que profissão escolheria se não fosse 
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Imperador, afirmou que gostaria de ser "mestre-escola". Apesar de sua afeição pessoal pela tarefa 

educativa, pouco foi feito, em sua gestão, para que se criasse, no Brasil, um sistema educacional. 

 

         1.1.5 Período da Primeira República (1889 - 1929) 

 

 A República proclamada adotou o modelo político americano baseado no sistema 

presidencialista. Na organização escolar percebe-se a influência da filosofia positivista. A Reforma de 

Benjamin Constant tinha como princípios orientadores a liberdade e laicidade do ensino, como 

também a gratuidade da escola primária. Estes princípios seguiam a orientação do que estava 

estipulado na Constituição brasileira. 

 Uma das intenções desta Reforma era transformar o ensino em formador de alunos para os 

cursos superiores e não apenas preparador. Outra intenção era substituir a predominância literária pela 

científica. Esta Reforma foi bastante criticada pelos positivistas, já que não respeitava os princípios 

pedagógicos de Comte; também pelos que defendiam a predominância literária, já que o que ocorreu 

foi o acréscimo de matérias científicas às tradicionais, tornando o ensino enciclopédico. Num período 

complexo da História do Brasil surge a Reforma João Luiz Alves que introduz a cadeira de Moral e 

Cívica com a intenção de tentar combater os protestos estudantis contra o governo do presidente 

Arthur Bernardes. 

 Foi nesta década que ocorreu o Movimento dos 18 do Forte (1922), a Semana de Arte Moderna 

(1922), a fundação do Partido Comunista (1922), a Revolta Tenentista (1924) e a Coluna Prestes (1924 

a 1927). Além disso, no que se refere à educação, foram realizadas diversas reformas de abrangência 

estadual, como as de Lourenço Filho, no Ceará, em 1923, a de Anísio Teixeira, na Bahia, em 1925, a 

de Francisco Campos e Mário Casasanta, em Minas, em 1927, a de Fernando de Azevedo, no Distrito 

Federal (atual Rio de Janeiro), em 1928 e a de Carneiro Leão, em Pernambuco, em 1928. 

 

         1.1.6 Período da Segunda República (1930 - 1936) 

 

A Revolução de 30 foi o marco referencial para a entrada do Brasil no mundo capitalista de 

produção. A acumulação de capital, do período anterior, permitiu que o Brasil pudesse investir no 

mercado interno e na produção industrial. A nova realidade brasileira passou a exigir uma mão de obra 
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especializada e para tal era preciso investir na educação. Sendo assim, em 1930, foi criado o Ministério 

da Educação e Saúde Pública e, em 1931, o governo provisório sanciona decretos organizando o 

ensino secundário e as universidades brasileiras ainda inexistentes. Estes Decretos ficaram conhecidos 

como “Reforma Francisco Campos”. 

 

         1.1.7 Período do Estado Novo (1937 - 1945) 

 

 Refletindo tendências fascistas é outorgada uma nova Constituição em 1937, a orientação 

político-educacional para o mundo capitalista fica bem explícita em seu texto sugerindo a preparação 

de um maior contingente de mão de obra para as novas atividades abertas pelo mercado. Neste sentido 

a nova Constituição enfatiza o ensino pré-vocacional e profissional. 

 

 No contexto político do Estado Novo as discussões sobre as questões da educação, 

profundamente ricas no período anterior, entraram “numa espécie de hibernação”.  

As conquistas do movimento renovador que influenciaram a Constituição de 1934 foram enfraquecidas 

nessa nova Constituição de 1937. 

 O período marca uma distinção entre o trabalho intelectual, para as classes mais favorecidas, e 

o trabalho manual, enfatizando o ensino profissional para as classes mais desfavorecidas. O ensino 

ficou composto por cinco anos de curso primário, quatro de curso ginasial e três de colegial, podendo 

ser na modalidade clássico ou científico. 

 O ensino colegial perdeu seu caráter preparatório para o ensino superior, e passou a se 

preocupar mais com a formação geral. Apesar dessa divisão do ensino secundário, entre clássico e 

científico, a predominância recaiu sobre o científico, reunindo cerca de 90% dos alunos do colegial. 

 

 

          1.1.8 Período da Nova República (1946 - 1963) 

 

 O fim do Estado Novo consolidou-se na adoção de uma nova Constituição de cunho liberal e 

democrático. Esta nova Constituição, na área da Educação, determina a obrigatoriedade de se cumprir 

o ensino primário e dá competência à União para legislar sobre diretrizes e bases da educação nacional. 

Além disso, a nova Constituição fez voltar o preceito de que a educação é direito de todos, inspirada 
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nos princípios proclamados pelos Pioneiros, no Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, nos 

primeiros anos da década de 30. 

 Baseado nas doutrinas emanadas pela Carta Magna de 1946, o Ministro Clemente Mariani, cria 

uma comissão com o objetivo de elaborar um anteprojeto de reforma geral da educação nacional. Esta 

comissão, presidida pelo educador Lourenço Filho, era organizada em três subcomissões: uma para o 

Ensino Primário, uma para o Ensino Médio e outra para o ensino Superior. Em novembro de 1948 este 

anteprojeto foi encaminhado à Câmara Federal, dando início a uma luta ideológica em torno das 

propostas apresentadas. 

         

1.1.9 Período do Regime Militar (1964 - 1985) 

 

Em 1964, um golpe militar aborta todas as iniciativas de se revolucionar a educação brasileira e o 

Regime Militar espelhou na educação o caráter antidemocrático de sua proposta ideológica de 

governo: professores foram presos e demitidos; universidades foram invadidas; estudantes foram 

presos e feridos nos confrontos com a polícia, sendo alguns deles mortos; os estudantes foram calados 

e a União Nacional dos Estudantes proibida de funcionar; o Decreto-Lei 477 “calou a boca” de alunos 

e professores. 

 Neste período deu-se a grande expansão das universidades no Brasil. Para acabar com os 

"excedentes" (aqueles que tiravam notas suficientes para serem aprovados, mas não conseguiam vaga 

para estudar), foi criado o vestibular classificatório. Para erradicar o analfabetismo foi criado o 

Movimento Brasileiro de Alfabetização – MOBRAL, aproveitando-se, em sua didática, do expurgado 

Método Paulo Freire. O MOBRAL propunha erradicar o analfabetismo no Brasil. E, entre denúncias 

de corrupção, acabou por ser extinto e, criando-se no seu lugar a Fundação Educar. 

         

1.1.10 Período da Abertura Política (1986 - 2013) 

 

 No fim do Regime Militar, a discussão sobre as questões educacionais já haviam perdido o seu 

sentido pedagógico e assumido um caráter político. Para isso contribuiu a participação mais ativa de 

pensadores de outras áreas do conhecimento que passaram a falar de educação num sentido mais 

amplo do que as questões pertinentes à escola, à sala de aula, à didática, à relação direta entre professor 
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e estudante e à dinâmica escolar em si mesma. Impedidos de atuarem em suas funções, por questões 

políticas durante o Regime Militar, profissionais de outras áreas, distantes do conhecimento 

pedagógico, passaram a assumir postos na área da educação e a concretizar discursos em nome do 

saber pedagógico. 

 Neste período, do fim do Regime Militar aos dias de hoje, a fase politicamente marcante na 

educação foi o trabalho do economista e Ministro da Educação Paulo Renato de Souza. Logo no início 

de sua gestão, através de uma Medida Provisória, extinguiu o Conselho Federal de Educação e criou o 

Conselho Nacional de Educação, vinculado ao Ministério da Educação e Cultura. Esta mudança tornou 

o Conselho menos burocrático e mais político. 

 O mais contestado deles foi o Exame Nacional de Cursos e o seu "Provão", em que os alunos 

das universidades têm que realizar uma prova no fim do curso para receber seus diplomas. Esta prova, 

em que os alunos podem simplesmente assinar a ata de presença e se retirar sem responder nenhuma 

questão, é levada em consideração como avaliação das instituições. 

 Na evolução da História da Educação brasileira a próxima ruptura precisaria implantar um 

modelo que fosse único, que atendesse às necessidades de nossa população e que fosse eficaz. Mesmo 

que possamos não concordar com a forma como foram executados alguns programas, temos que 

reconhecer que, em toda a História da Educação no Brasil, contada a partir do descobrimento, jamais 

houve execução de tantos projetos na área da educação numa só administração. 

 

   1.2 Lei de Diretrizes Básicas para Educação 

 

 Até 1960, o sistema educacional brasileiro era centralizado, sendo um modelo único que era 

seguido por todos os estados e municípios. Com a aprovação da primeira Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação (LDB), em 1961, os órgãos estaduais e municipais ganharam mais autonomia, diminuindo a 

centralização do MEC. Foram necessários treze anos de debate (1948 a 1961) para a aprovação da 

primeira LDB.  

 O ensino religioso facultativo nas escolas públicas foi um dos pontos de maior disputa para a 

aprovação da lei. O pano de fundo era a separação entre o Estado e a Igreja (Brasil, 2013). A 

Constituição de 1988, promulgada após amplo movimento pela redemocratização do País, procurou 

introduzir inovações e compromissos, com destaque para a universalização do ensino fundamental e 

erradicação do analfabetismo (Portal Vila, 2012). 
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 A partir da aprovação da nova LDB (Leis e Diretrizes e Bases) de 1996 a educação nacional 

passou a ser organizada nos seguintes níveis e modalidades de ensino: educação básica, profissional, 

superior e especial. Geralmente, as leis tratam de assuntos técnicos, administrativos e burocráticos. 

 É difícil imaginar-se uma “lei pedagógica”, até porque pedagogia combina mais com princípios 

do que com leis. No entanto, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei n° 9.394/96) tem 

um forte componente pedagógico, se considerarmos pedagogia enquanto ciência da instrução e da 

educação e não método. 

 Nesse sentido, há várias previsões legais que se dirigem ao administrativo, mas que implicam, 

obrigatoriamente, o pedagógico. 

 A LDB já se inicia afirmando que a educação abrange os processos formativos que se 

desenvolvem em vários lugares, um dos quais é a escola (art. 1°). 

 

Art. 1. A educação abrange os processos formativos que se desenvolvem na vida familiar, na convivência 

humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da 

sociedade civil e nas manifestações culturais. 

 

O educador deve fazer um planejamento de acordo com as necessidades educacionais no qual o 

aluno está inserido. Mais adiante (art. 24, V), a lei vai tratar da verificação do rendimento escolar, 

afirma ela ainda que os aspectos qualitativos devam prevalecer sobre os quantitativos. 

 

Art. 24. A educação básica, nos níveis fundamental e médio, será organizada de acordo com as seguintes 

regras comuns: V- a verificação do rendimento escolar observará os seguintes critérios: 

a) avaliação contínua e cumulativa do desempenho do aluno, com prevalência dos aspectos qualitativos 

sobre os quantitativos e dos resultados ao longo do período sobre os de eventuais provas finais. 

 

 A LDB disciplina a educação escolar e prevê que está se desenvolve predominantemente por 

meio do ensino, em instituições próprias. Surge aí a figura do professor, da escola e da aula, já que 

ensino em instituições próprias é diferente de aprendizagem ou pesquisa através de multimeios. A 

LDB deixa claro que deverá existir pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas, assim como 

liberdade de ensinar (art. 3°). 

 

Art. 3. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: 

III- pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas. 

 

 

 Mas, de qualquer forma, a educação escolar deverá vincular-se ao mundo do trabalho e à 
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prática social (art. 1°, § 2°), 

 

§2º - A educação escolar deverá vincular-se ao mundo do trabalho e a prática social. 

Com respeito à liberdade e apreço à tolerância, e com garantia de padrão de qualidade (art. 2°). 

IV - respeito à liberdade e apreço à tolerância; 

IX - garantia de padrão de qualidade. 

 

 Aprovação e reprovação podem ser vistos como aspectos meramente administrativos ou 

burocráticos de uma escola: preenchidos certos requisitos, os alunos devem ser aprovados; quando 

esses requisitos não são preenchidos, os alunos serão reprovados. 

 No entanto, a LDB deixa claro que o acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e 

da criação artística dar-se-á segundo a capacidade de cada um (art. 4°, V); 

 

Art. 4. O dever do Estado com educação escolar pública será efetivado mediante a garantia de: 

V- acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de 

cada um. 

 

Na mesma linha, a classificação por promoção dar-se-á para os alunos que cursarem com 

aproveitamento a série ou fase anterior na própria escola (art. 24, II, a). 

 

a) por promoção, para alunos que cursaram, com aproveitamento, a série ou fase anterior, na própria 

escola. 

 

  Portanto, a LDB privilegia a capacidade, mesmo em detrimento da formalidade, e proíbe a 

promoção dos alunos que não tiveram aproveitamento na série ou fase anterior; em resumo, a LDB 

descarta a promoção automática. Nesta mesma linha dura (art. 24, VI), 

 

VI - o controle de frequência fica a cargo da escola, conforme disposto no seu regimento e nas normas do 

respectivo sistema de ensino, exigida a frequência mínima de setenta e cinco por cento do total de horas 

letivas para aprovação. 

 

 A LDB não permite que sejam aprovados os alunos infrequentes (com menos de 75% de 

frequência global), mesmo que eles tenham aproveitamento e capacidade, o que é uma aparente 

contradição. Pela formalidade, chega-se ao título de "doutor", vencendo-se as etapas da graduação, 

pós-graduação, créditos e tese de mestrado, créditos e tese de doutorado. Pela LDB (art. 66), 

 

Art. 66. A preparação para o exercício do magistério superior far-se-á em nível de pós-graduação, 

prioritariamente em programas de mestrado e doutorado. 
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 No entanto, o notório saber poderá suprir a exigência de título acadêmico, ou seja, passa-se de 

calouro a doutor, em uma semana, desde que se tenha capacidade e, ao menos, em tese. Ao tratar da 

organização da educação básica (art. 23), a LDB atinge o ápice da sua flexibilidade, sugerindo cinco 

formas diferentes de organização: séries anuais, períodos semestrais, ciclos, alternância regular de 

períodos de estudo, e grupos não seriados. 

 

Art. 23. A educação básica poderá organizar-se em séries anuais, períodos semestrais, ciclos, alternância 

regular de períodos de estudos, grupos não seriados, com base na idade, na competência e em outros 

critérios, ou por forma diversa de organização, sempre que o interesse do processo de aprendizagem assim o 

recomendar. 

 

 

 Portanto, se nenhuma dessas formas for de interesse da escola, e do sistema, a lei deixa claro 

que pode haver outra diversidade de organização. Portanto, desde que se atenda aos interesses do 

processo de aprendizagem objetivando definir meios, estratégias e formas de organização.  

 Assim sendo, há uma clara prevalência do pedagógico sobre o administrativo. O professor pode 

usar o método que quiser, nas suas aulas (art. 3°), e a escola pode ter a organização que julgar melhor, 

na educação básica (art. 23), desde que, tanto um como a outra levem à aprendizagem dos alunos. É o 

administrativo vinculando o pedagógico. Ao tratar de uma parte aparentemente burocrática, que é a 

reclassificação dos alunos (art. 23, § 1° e 24, II, c), a LDB toca incisivamente na questão pedagógica. 

 

§1º - A escola poderá reclassificar os alunos, inclusive quando se tratar de transferências entre 

estabelecimentos situados no País e no exterior, tendo como base as normas curriculares gerais. 

c) independentemente de escolarização anterior, mediante avaliação feita pela escola, que defina o grau de 

desenvolvimento e experiência do candidato e permita sua inscrição na série ou etapa adequada, conforme 

regulamentação do respectivo sistema de ensino. 

 

 

 A reclassificação, por ser uma nova classificação, visa colocar o aluno na série ou etapa mais 

adequada ao seu desenvolvimento e experiência. 

 Coerente com o princípio da valorização da capacidade (art. 4°), a reclassificação é o 

mecanismo que serve para colocar o aluno na série mais adequada ao seu desenvolvimento, 

independentemente da sua idade, podendo ser essa uma série mais avançada, ou uma etapa mais 

recuada.  

 O regimento escolar tem de prever essa situação e esse instituto (a reclassificação). Ao tratar 

dos currículos do ensino fundamental (art. 26) e médio (art. 36), a LDB instituiu componentes 
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obrigatórios, o que é uma medida administrativa; ao mesmo tempo, porém, refere como alguns 

componentes devem ser tratados, o que é essencialmente pedagógico. Nessa linha, a Educação Física 

deve estar integrada à proposta pedagógica da escola; Filosofia e Sociologia, por sua vez, são tidas 

como temas transversais e não necessariamente como conteúdos lineares. 

 

Art. 36 - O currículo do ensino médio observará o disposto na Seção I deste Capítulo e as seguintes 

diretrizes: 

III - domínio dos conhecimentos de Filosofia e de Sociologia necessários ao exercício da cidadania. 

 

O mesmo ocorre com o componente História e Cultura Afro-Brasileira, instituído pela Lei n° 

10.639/03, cujos conteúdos serão ministrados no âmbito de todo o currículo escolar, em especial nas 

áreas de Educação Artística e de Literatura e História Brasileiras. Visivelmente, esse componente é um 

tema transversal, e que dessa forma deve ser tratado no planejamento escolar e no projeto pedagógico. 

Um detalhe curioso na LDB, tanto do ponto de vista administrativo quanto do pedagógico, é a questão 

dos exames finais. 

 Depreende-se da sua leitura que a LDB “não gosta” de exames finais; mas também não teve 

coragem de vetá-los. Por isso, num primeiro momento (art. 24, I) a Lei diz que o tempo reservado aos 

exames finais, quando houver, será excluído da carga horária mínima anual. 

 

I - a carga horária mínima anual será de oitocentas horas, distribuídas por um mínimo de duzentos dias de 

efetivo trabalho escolar, excluído o tempo reservado aos exames finais, quando houver. 

 

 Num segundo momento, (art. 24, V, a), a LDB diz que os resultados obtidos ao longo do 

período devem prevalecer sobre os de eventuais provas finais. 

a) avaliação contínua e cumulativa do desempenho do aluno, com prevalência dos aspectos qualitativos 

sobre os quantitativos e dos resultados ao longo do período sobre os de eventuais provas finais. 

 

 A consequência direta desses dois dispositivos deverá ser a não adoção dos exames finais, por 

questões administrativas (não alongar o ano letivo) e também pedagógicas (as avaliações contínuas e 

cumulativas são melhores que as finais). 

 A LDB busca destacar o ensino religioso como disciplina obrigatória nos horários normais das 

escolas públicas de ensino fundamental, por se tratar de conteúdo linear ou tema transversal, mas, ao 

mesmo tempo, proíbe o proselitismo religioso. A Lei nº 9.475, de 22 de julho de 1997 alterou a 

formulação original do artigo 33 da Lei nº 9.394 dando assim uma nova redação à matéria. 
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 “Art. 33. O ensino religioso, de matrícula facultativa, é parte integrante da formação básica do cidadão e 

constitui disciplinas dos horários normais das escolas públicas de ensino fundamental, assegurando o respeito à 

diversidade cultural, religiosa do Brasil, vedadas quaisquer formas de proselitismo. § 1º Os sistemas de ensino 

regulamentarão os procedimentos para a definição dos conteúdos do ensino religioso e estabelecerão as normas para 

a habilitação e admissão dos professores.§ 2º Os sistemas de ensino ouvirão entidade civil, constituída pelas 

diferentes denominações religiosas, para a definição dos conteúdos do ensino religioso.”   

 

   O ponto mais importante da LDB é sem dúvida, a previsão da existência de um parecer que irá 

nortear o processo pedagógico das escolas e de todos os sistemas de ensino, dando origem ao estatuto 

da escola. Esse vai subsidiar o plano de gestão e embasar os planos de trabalho, de curso e de aula da 

unidade escolar. 

A LDB prevê que as escolas se organizem de acordo com as suas propostas pedagógicas e as 

normas do respectivo sistema de ensino, cria um vínculo estreito entre o administrativo e o 

pedagógico, deixando claro, ainda, que este deve prevalecer sobre aquele. 

 

  1.3 Parâmetros Curriculares Nacionais 

 

 Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) não têm a intenção de indicar um único caminho 

a ser seguido pelos profissionais, mas propor de maneira objetiva, formas de atuação que 

proporcionarão o desenvolvimento da totalidade dos alunos e não só dos mais habilidosos. 

 De acordo com os PCN, ao final do ensino fundamental o aluno deverá: 

 I - Ser capaz de: participar de atividades corporais, estabelecendo relações equilibradas e 

construtivas com os outros, reconhecendo e respeitando características físicas e de desempenho de si 

próprio e dos outros, sem discriminar por características pessoais, físicas, sexuais ou sociais; 

 II - Adotar atitudes de respeito mútuo, dignidade e solidariedade em situações lúdicas e 

esportivas, repudiando qualquer espécie de violência; 

 III - Conhecer, valorizar, respeitar e desfrutar da pluralidade de manifestações da cultura 

corporal do Brasil e do mundo, percebendo-as com recurso valioso para a integração entre pessoas e 

entre diferentes grupos sociais; 

 IV - Reconhecer-se com elemento integrante do ambiente, adotando hábitos saudáveis de 

higiene, alimentação e atividades corporais, relacionando-os com os efeitos sobre a própria saúde e de 

recuperação, manutenção e melhoria da saúde coletiva; 

      V - Solucionar problemas de ordem corporal em diferentes contextos, regulando e dosando o 
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esforço em um nível compatível com as possibilidades, considerando que o aperfeiçoamento e o 

desenvolvimento das competências corporais decorrem de perseverança e regularidade e devem 

ocorrer de modo saudável e equilibrado; 

 VI - Reconhecer condições dignas de trabalho que comprometam os processos de crescimento 

e desenvolvimento, não as aceitando para si nem para os outros, e reivindicando condições de vida 

dignas; 

 VII - Conhecer a diversidade de padrões de saúde, beleza e estética corporal que existem em 

diferentes grupos sociais, compreendendo sua inserção dentro da cultura em que são produzidos, e 

analisando criticamente os padrões divulgados pela mídia e evitando o consumismo e o preconceito; 

 VIII - Conhecer, organizar e interferir no espaço de forma autônoma, bem como reivindicar 

locais adequados para promover atividades corporais de lazer, reconhecendo-as como uma necessidade 

básica do ser humano e um direito do cidadão. 

 Os parâmetros curriculares estabelecem os critérios de seleção e organização de conteúdos que 

devem se basear na relevância social, nas características dos alunos e nas características da própria 

área, ou seja, os PCN assim como a LDB são ferramentas de primordial utilização para os docentes no 

auxílio da Educação. 

 

  1.4 Educação e as Políticas Públicas e Sociais 

 

A cidade de Manaus vive um tempo de afirmação das políticas públicas, com a adoção de sistemas 

institucionais que apresentam, nos últimos anos, níveis crescentes de integração envolvendo as três 

esferas de governo e de  democratização,  com  o  fortalecimento social,  através das conferências, 

dos conselhos e da participação popular direta. Essas afirmações têm possibilitado a universalização de 

direitos fundamentais à saúde, à educação, a segurança e a assistência social. 

 

 As Políticas Sociais no Brasil foram desenvolvidas em um contexto de muita contradição, 

marcado pela desigualdade no acesso e na extensão. Tais políticas, em especial aquelas de cobertura 

ampla, universal, tiveram um desenvolvimento tardio, se comparado ao da maioria dos países de 

mesmo porte econômico. O processo de industrialização que ocorreu no Brasil, com maior veemência 

a partir dos anos 1930, resultou em uma gama de políticas regulamentadoras restritas a setores da 

classe trabalhadora urbana e industrial (Oliveira, 2005:32). 
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 No atual contexto brasileiro, nota-se que o ensino tem se mostrado insuficiente, no que se 

refere à quantidade de vagas para o atendimento dos alunos, tendo-se como um dos grandes desafios à 

melhoria de sua qualidade. A escola enquanto equipamento social precisa estar atenta para as mais 

diferentes formas de manifestação de exclusão social as quais possam estar ocorrendo, desde questões 

que vão de violência, atitudes discriminatórias, de etnia, do gênero, de classe social, etc., reprovações, 

até a evasão escolar, que muitas vezes é provocada pela necessidade do aluno de trabalhar para 

contribuir na renda familiar. 

 

      De acordo com Santos (apud Almeida, 2000:13): 

 

     As demandas provenientes do setor educacional no que se refere a sua ação ou ao fazer profissional do 

Serviço Social recaem em diversas situações. Tem-se assim, a necessidade de trabalhar com crianças e adolescentes, 

suas famílias e muitas vezes atender solicitações de trabalho com os próprios professores, sem deixar de lado a ação 

junto ao campo educacional, mediada pelos programas e ações assistenciais que tem marcado o trabalho dos 

profissionais do Serviço Social. 

 

 

     Segundo Saviani, “a educação é um ato político”, antes era entendida como “fenômeno 

técnico-pedagógico, autônomo e independente de questões políticas” (Saviani, 2000:82).  

Assim sendo, a questão educativa deixou de ser um assunto técnico para se transformar num político 

por excelência. Agora, não mais diz respeito apenas a professores e alunos, mas também a políticos, 

líderes comunitários, igrejas, associações de moradores, entre outros.  

  A existência de inúmeras organizações voltadas para a prestação de serviços educativos 

fora dos sistemas estatais é um indicador importante da valorização que estes grupos concedem à 

educação. Os problemas sociais não podem ser enfrentados como situações autônomas, sem relação 

com as causas estruturais que o produzem. Assegurar o direito à educação significa garantir o acesso e 

permanência das crianças e adolescente na escola, discussão que, obrigatoriamente, atravessa temas da 

realidade social, política, econômica e cultural brasileira. 

 

 Segundo o CFESS (2001), os problemas sociais a serem combatidos pelo assistente social na 

área da educação são: 

 

- Baixo rendimento escolar; 

- Evasão escolar; 
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- Desinteresse pelo aprendizado; 

- Problemas com disciplina; 

- Insubordinação a qualquer limite ou regra escolar; 

- Vulnerabilidade às drogas; 

- Atitudes e comportamentos agressivos e violentos (CFESS, 2001:23). 

 

 Somando-se às dificuldades que os países têm para a condução das políticas educativa, um 

fator que obstaculiza a melhor cobertura do sistema público do ensino é a sua descontinuidade. A 

chegada de um novo dirigente nos órgãos de decisão educativa, frequentemente, produz o abandono de 

planos e programas, da mesma forma que pode possibilitar que se implantem novas proposições sobre 

as já existentes. Segundo Garcia (2001:86): 

 

 A alta rotatividade no comando da política educativa nacional trouxe consequências a pouca valorização do 

posto maior da gestão educativa, principalmente nas últimas décadas. A continuidade da política educacional 

caracteriza-se com um fenômeno chamado de continuidade descontínuo. 

 

 A escola pública na atualidade está submetida por uma série de fenómenos, que mesmo não 

sendo novos ou estranhos ao universo da educação escolarizada. Hoje se manifestam de forma muito 

intensa e complexa: a perda de atrativo social da escola como possibilidade de ascensão social e 

económica, para isto Santos  (2009:32): 

 

 Não há dúvidas que as escolas da rede pública tenham maior urgência e necessidade em ter no seu quadro de 

funcionários o profissional do Serviço Social, pois além da possibilidade de contribuir com a realização de diagnósticos 

sociais indicando possíveis alternativas à problemática vivida por muitas crianças e adolescentes, este profissional, o 

assistente social também poderá proporcionar o devido encaminhamento aos serviços sociais e assistenciais, que muitas 

vezes são necessários aos alunos que na maioria das vezes apresentam dificuldades financeiras, contribuindo assim para a 

efetivação do seu direito à educação. 

 

 A inserção do Serviço Social na escola constitui, portanto, decisão política de fortalecimento 

das políticas sociais. Hoje professores e diretores se desdobram na tarefa de ouvir, compreender e 

mediar sozinhos, sem condição para isso, as influências da dura realidade social sobre a vida escolar. 

 De acordo com Saviani (2000:59): 
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 A educação é campo da vida social tensionado pelas disputas dos projetos societários de diferentes grupos e 

segmentos e sociais, principalmente em função de se constituir um espaço de luta privilegiado, no processo de 

conquistas da hegemonia políticas e cultural da sociedade. 

 

 

 Muitas escolas privadas filantrópicas, observando e vivenciando a necessidade do assistente 

social inserido na educação, já incluíram o Serviço Social no contexto escolar, que além de atuar nas 

demandas citadas anteriormente, intervém diretamente em projetos sociais que atendam crianças e 

adolescentes em situação de vulnerabilidade social e também suas famílias, tendo como objetivo a 

proteção integral e formação para a cidadania (Santos, 2009). 

 A escola é uma porta de entrada comunitária. Além de seu papel pedagógico, formador e de 

socialização, ela é depositária dos conflitos, limites, esperanças e possibilidades sociais. Ela recebe e 

expressa contradições da sociedade.  

 Neste contexto o Serviço Social tem grande contribuição à política pública da educação e aos 

desafios que se apresentam para a elevação do rendimento escolar, a efetivação da escola como espaço 

de inclusão social e a formação cidadã de crianças e adolescentes. 

 

  1.5 Gestão Democrática, o primeiro passo para a Inclusão Digital 

 

 
 Entende-se por Gestão Democrática o ato de administrar, gerir uma instituição que promova a 

participação de todos os atores envolvidos no processo educacional de forma democrática, para que 

assim ocorra a busca pela melhoria do ensino básico nas escolas públicas.  

 Ela vem substituir o autoritarismo empregado durante décadas, envolvendo todos os segmentos 

sociais que compõem a escola, para proporcionar uma reflexão quanto ao papel do gestor na busca de 

uma escola pública de qualidade (Santos, 2011). 

  

  Luck (2006, p. 21) conceitua gestão como sendo: 

 

 Um processo de mobilização de competência e da energia de pessoas coletivamente organizadas para que, por 

sua participação ativa e competente, promovam a realização, o mais plenamente possível, dos objetivos de sua unidade de 

trabalho, no caso, os objetivos educacionais. 
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 Esse modelo de gestão tem se tornado, na área educacional, um dos motivos mais frequentes 

para reflexões, debates e iniciativas públicas, a fim de dar sequência a um princípio presente na Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDB. Dentre os princípios na referida lei o PPP é 

indispensável para a elaboração de uma proposta pautada nos trâmites democráticos. De acordo com a 

LDB/96: 

 

    Art. 14 - A elaboração da proposta pedagógica deve contar com a participação dos profissionais da educação, 

na construção de projetos educacionais articulados com as políticas nacionais, levando em consideração a realidade 

específica de cada instituição de ensino. 

 

 

   Outro componente básico referido no artigo é a constituição do Conselho Escolar, formado 

com membros de todos os segmentos da comunidade escolar cuja função é gerir coletivamente a 

escola, fiscalizando a verba com transparência na prestação de contas, de acordo com Paula & 

Schneckenberg (2008:10): 

 

    Uma gestão escolar democrática, a própria palavra nos diz, promove a redistribuição de responsabilidades, ideia 

de participação, trabalho em equipe, decidir sobre as ações que serão desenvolvidas, analisa situações e promove 

confronto de ideias, procura-se, assim, o êxito de sua organização, através de uma atuação consciente. 

 

   Partindo desse princípio, é preciso que a escola reflita o seu papel em busca de formar cidadãos 

críticos, participativos e atuantes na sociedade em que vivem e serem capazes de enfrentar o mercado 

de trabalho como realização profissional através de atitudes solidárias e respeito ao próximo.  

 Pensando em um modelo de escola democrática, gestores e docentes devem proporcionar um 

espaço de intercâmbio de saberes e delegação de poder em prol da aprendizagem significativa do 

aluno. A escola como instituição social, cultural e humana demanda que cada pessoa envolvida tenha a 

sua função definida num processo de participação ativa para o desenvolvimento das propostas a serem 

realizadas. Partindo desse princípio a escola necessita rever a ação do gestor escolar com o intuito de 

promover a gestão democrática como prática mediadora do trabalho pedagógico.  

 Nesta perspetiva, a gestão democrática baseia-se em alguns princípios interligados para que a 

participação ocorra de forma efetiva (Santos, 2011). A este respeito, Monlevade (2005:29) enumera 

cinco princípios para a construção legal e existencial da democracia na vida escolar: 

 I. Gestão Democrática supõe ruptura com práticas autoritárias, hierárquicas e clientelísticas. 
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Por isto, a eleição de diretores, embora não constitua a essência da gestão democrática, tem sido o sinal 

histórico para distinguir o “tempo autoritário” do “tempo democrático”. 

 II. Gestão Democrática e participação dos atores em decisões e na avaliação. Talvez o ideal 

fosse fazer da assembleia geral escolar o órgão máximo deliberativo.  

 

 Mas, no dia a dia, temos que construir um Conselho Escolar competente e viável, onde todos os 

segmentos estejam presentes e operantes, gerando e acumulando um novo e influente poder: o poder 

escolar. 

 III. Gestão Democrática supõe representação legítima dos segmentos. A direção, embora eleita, 

representa o Estado. Os pais representam, autenticamente, os pais e mães, superando aquela 

ambiguidade das Associações de Pais e Mestres. Professores e funcionários representam seus pares na 

escola, levando as posições de suas entidades de trabalhadores da educação. A representatividade dos 

alunos deve somar a sua condição de “educandos”, enturmados na base da escola, liderados por 

“representantes de classe”, a prática de uma organização política mais ampla, em grêmios livres e 

associações municipais e estaduais, nem sectárias, nem partidarizadas. 

 IV. A Gestão Democrática da escola se baliza pelo Projeto Político Pedagógico (PPP) da 

Escola. São os objetivos e metas da escola, referenciadas à sociedade do conhecimento, que unem o 

Conselho, que presidem as eleições, que direcionam as decisões e práticas de seus atores. 

 V. Gestão Democrática da escola se articula com administração democrática do sistema de 

ensino. 

 Alguns princípios da organização do trabalho pedagógico e da gestão escolar ancorados numa 

perspectiva democrática são sustentados a partir: da autonomia das escolas, da comunidade escolar e 

do seu envolvimento no processo educativo, formação continuada para o desenvolvimento pessoal e 

profissional dos integrantes da comunidade escolar, avaliação compartilhada e relações assentadas na 

busca de objetivos comuns (Libâneo, 2004). 

  

Com base nesse pressuposto, o gestor democrático pode se basear em estratégias para consolidar 

efetivamente suas ações. Para tanto Luck (2005:20) menciona algumas ações especiais para que esse 

processo se realize de maneira eficaz. 

 

I. Criar uma visão de conjunto associada a uma ação de cooperação; 
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II. Promover um clima de confiança; 

III. Valorizar as capacidades e aptidões dos participantes; 

IV. Associar esforços, quebrar arestas, eliminar divisões e integrar esforços; 

V. Estabelecer demanda de trabalho centrado nas ideias e não em pessoas;  

    VI. Desenvolver a prática de assumir responsabilidades em conjunto. 

   

 Este processo tem como alicerce a participação efetiva de todos os segmentos da comunidade 

escolar, o respeito pelas normas construídas coletivamente para os processos de tomada de decisões e a 

garantia de acesso às informações aos sujeitos. Percebe-se que existe um extenso caminho a percorrer, 

entretanto, é preciso agir, deixar de lado o comodismo e enfrentar os desafios na busca de uma 

educação condutora para se alcançar uma sociedade mais justa e igualitária. Luck (2006), enfatiza a 

participação como compartilhamento de responsabilidades, tarefa que exige muito empenho.  

 Diante das dificuldades, a opção por cruzar os braços pode ser uma alternativa, entretanto vale 

ressaltar que essa atitude implica em acreditar que mudar o sistema é muito trabalhoso, desacreditando 

nos sonhos e nas possibilidades da concretização da escola como instituição transformadora. A utopia 

faz-se propulsora de um projeto possível, mas, para se tornar realidade, é preciso ousar, unir-se aos 

demais pelo bem do todo. 

 A organização do trabalho pedagógico na escola pública não é uma tarefa fácil, requer uma 

formação de boa qualidade além de exigir do gestor um trabalho coletivo que busque a autonomia e a 

participação na construção do PPP.  

 Numa gestão democrática, o gestor precisará saber como trabalhar os conflitos e desencontros, 

deverá ter competência para buscar novas alternativas e que as mesmas atendam aos interesses da 

comunidade escolar.  

 

 

 

      Luck (2005:17) aponta que: 

 

    Ao se referir às escolas e sistemas de ensino, o conceito de gestão participativa envolve, além dos professores e 

funcionários, os pais, os alunos e qualquer outro representante da comunidade que esteja interessado e na melhoria 

do processo pedagógico. 

 

   A liderança participativa é uma estratégia empregada para aperfeiçoar a qualidade 



28 

 

educacional, desta maneira tem-se em um trecho dos estudos de Luck (2005:5), onde o autor leciona 

que: 

 

   Constitui a chave para liberar a riqueza do ser humana que está presa a aspectos burocráticos e limitada dentro 

do sistema de ensino e a partir de práticas orientadas pelo senso comum ou hábitos não avaliados. Baseado em bom senso, 

a delegação de autoridades àqueles que estão envolvidos na realização de serviços educacionais é construída a partir de 

modelos de liderança compartilhada, que são os padrões de funcionamento de organizações eficazes e com alto grau de 

desempenho ao redor do mundo. 

 

 

   No entanto, ainda é um grande desafio refletir sobre uma prática que integre os diversos 

fazeres educativos de forma democrática e participativa.  

 

 Hoje em dia, encontramos nas escolas brasileiras diretores centralizadores que tomam as 

decisões sozinhos, Professores preocupados com sua sala de aula ou pais que participam por 

obrigatoriedade. 

 Inclusão Digital é a democratização do acesso às tecnologias da informação, de forma a 

permitir a inserção de todos na sociedade da informação. Inclusão digital é também simplificar a sua 

rotina diária, maximizar o tempo e as suas potencialidades. Um incluído digitalmente não é aquele que 

apenas utiliza essa nova linguagem, que é o mundo digital, para trocar e-mail, mas aquele que usufrui 

desse suporte para melhorar as suas condições de vida. 

 A Inclusão Digital, para acontecer, precisa de três instrumentos básicos que são: computador, 

acesso à rede e o domínio dessas ferramentas, pois não basta apenas o cidadão possuir um simples 

computador conectado à Internet que iremos considerar ele, um incluído digitalmente. Ele precisa 

saber o que fazer com essas ferramentas. 

 Entre as estratégias inclusivas estão projetos e ações que facilitam o acesso de pessoas de baixa 

renda às Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC). A inclusão digital volta-se também para o 

desenvolvimento de tecnologias que ampliem a acessibilidade para usuários com deficiência. 

 Dessa forma, toda a sociedade pode ter acesso a informações disponíveis na Internet, e assim 

produzir e disseminar conhecimento. A inclusão digital insere-se no movimento maior de inclusão 

social, um dos grandes objetivos compartilhados por diversos governos ao redor do mundo nas últimas 

décadas. 
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 Dois novos conceitos são incorporados as políticas de inclusão digital: a acessibilidade de todos 

às TI (e-Accessibility), neste caso, não somente a população deficiente; e a competência de uso das 

tecnologias na sociedade da informação (e-Competences).  

 Pouco menos de 2% da meta do programa, se levarmos em conta apenas os dados de 

financiamento, que é vender um milhão de máquinas para consumidores com renda entre três e sete 

salários mínimos nos próximos doze meses. Os dados de financiamento são da Caixa Econômica 

Federal, que financiou um mil, cento e oitenta e um equipamentos. 

 O Personal computer (PC) dispõe do sistema operacional Linux e um conjunto de softwares 

livres com vinte e seis aplicativos, como editor de texto, aplicações gráficas e antivírus. Além disso, há 

suporte técnico durante um ano e as atualizações são gratuitas e periódicas.  Com os esforços de 

"inclusão digital" outros públicos também compõem o alvo de seu trabalho: idosos, pessoas com 

deficiência, população de zonas de difícil acesso, dentre outros.  

 

 A ideia é que as Tecnologias da Informação vieram para ficar e, no futuro, quem não estiver 

"incluído digitalmente" viverá sob uma limitação social importante, perdendo inclusive direitos 

garantidos à cidadania, aliado a isto existe a necessidade do acesso pleno à educação. A inclusão é a 

aceitação da diversidade em sala de aula, mas isso só ocorrerá mediante sua reestruturação pedagógica 

e administrativa. O movimento atual da educação inclusiva tem suas bases na formação integral do ser, 

mediante o pleno exercício da cidadania dentro da diversidade social na qual estamos inseridos.  

 A proposta baseia-se na luta pela igualdade de oportunidades para as minorias, na busca de seus 

direitos enquanto seres humanos e cidadãos. Na explicação de Mader (1997: 47): 

 

 Um novo paradigma está nascendo, um paradigma que considera a diferença como algo inerente na relação entre 

os seres humanos. Cada vez mais, a diversidade está sendo vista como algo natural. E a sociedade busca se orientar para 

que cada membro, com sua singularidade possa usufruir do bem coletivo... Inclusão é o termo que se encontrou para 

definir uma sociedade que considera todos os seus membros como cidadãos legítimos. Uma sociedade em que há inclusão 

é uma sociedade em que existe justiça social, em que cada membro tem seus direitos garantidos e em que sejam aceitas as 

diferenças entre as pessoas como algo normal.  

 

  Todavia, o aparato legal de inclusão proporcionou grande impacto no meio escolar, provocando 

nas instituições, entre pais, alunos, diretores, coordenadores, professores e funcionários em geral, 
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muitas dúvidas quanto à sua compreensão e implementação. Antigos preconceitos, valores, velhos 

paradigmas ocultam essa inovação, tanto na dimensão pedagógica, cultural, social quanto humanitária. 

 Buscamos uma educação na qual os alunos façam parte da vida escolar e comunitária, em que a 

diversidade seja reconhecida e respeitada em todas as suas dimensões, visando assim à efetivação da 

aprendizagem e promovendo o sucesso escolar de todos os alunos. Sobre a questão da educação 

inclusiva e seus benefícios, Mantoan (1997:8) assim se expressa: 

 Assim sendo, a inclusão digital concilia-se com uma educação para todos e com um ensino 

especializado no aluno, mas não se consegue implantar uma opção de inserção tão revolucionária sem 

enfrentar um desafio ainda maior: o que recai sobre o fator humano. Os recursos físicos e os meios 

materiais para a efetivação de um processo escolar de qualidade cedem sua prioridade ao 

desenvolvimento de novas atitudes e formas de interação, na escola, exigindo mudanças no 

relacionamento pessoal e social e na maneira de se efetivar os processos de ensino e aprendizagem: 

inclusão!  

 Tendo como base a legislação vigente e o paradigma educacional proposto por Schön (2004), a 

seguir explicitado, pode-se afirmar que trabalhar com a educação inclusiva é tarefa que envolve 

associação entre reflexão, teoria e prática, com progressiva elevação cultural e técnico-pedagógica. 

Para tanto, diante da realidade educacional brasileira e da legislação vigente, há necessidade de 

reformulação dos currículos dos cursos de formação de professores, em Pedagogia ou Normal 

Superior, visando assim à formação de profissionais capazes de lidar com a realidade educacional do 

nosso país. 

 A introdução de uma tecnologia tão inovadora suscita muitas reações. Niquini apresenta 

algumas das expectativas mais comuns entre as pessoas envolvidas numa escola prestes a informatizar 

seus processos pedagógicos: 

 

 Pessimismo radical a introdução do computador na escola esvazia e desumaniza a relação professor-aluno; a 

ilusão tecnológica é um meio para ocasionar problemas graves e profundos em relação à finalidade educativa da escola; 

Ceticismo não é a primeira novidade e não será a última. Será mastigada e digerida como as outras, sem produzir 

consequências particularmente importantes; Reducionismo lúdico é interessante, mas as matérias propostas são outra 

coisa; criemos um espaço para o computador e mostremos as suas possibilidades aos alunos. Com este espaço, a escola 

continua a mesma; Milenarismo tecnológico a velha escola terminou. Agora, há somente o computador como instrumento 

capaz de reger a concorrência com os meios de comunicação de massa; o professor se torna um técnico de programação e 

de sistemas informáticos. Desaparece a relação aluno-professor” (NIQUINI, 1996:62). 
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   Tais reações podem ser superadas com adequadas reflexões sobre o desenvolvimento 

técnico-científico que invade a sociedade atual. Recursos audiovisuais, computadores e Internet, 

queiram ou não, já é realidade em inúmeras instituições acadêmicas. Estas vias didáticas são 

percorridas em conjunto, os docentes não devem ser os detentores do conhecimento, mas, sim, um guia 

para se chegar a ele. 

 Viver em um mundo de constantes inovações implica em saber aprender e é exatamente isto 

que os professores devem aprender a ensinar. Cabe, então, à escola, participar do processo de 

mudança, repensando as variadas questões introduzidas pelo uso de novas tecnologias, pois se alguma 

mudança houve, é necessário que se entenda qual o seu significado e quais as consequências que foram 

geradas por esses fatores de mudança. 

 A preocupação fundamental é com o desenvolvimento de valores, com a concepção que se tem 

das finalidades da educação e da convicção de que é necessário formar um indivíduo com a 

inteligência desenvolvida, com cultura, flexível, crítico e criativo. 

 A informática pode fazer parte desse universo, mas não pode ser encarada como um objetivo 

por si próprio. O computador, como o livro ou qualquer outro material didático que usamos, é apenas e 

tão somente um meio. Qualquer instrumento de ensino, desde o mais simples até o mais elaborado, 

depende de quem o usa e de como isso é feito. Cabe ao professor a responsabilidade de diversificar a 

abordagem de seu componente curricular. 

 É fato que a chegada do computador nos trouxe novos padrões de complexidade, 

competitividade e mudanças constantes em todos os empreendimentos. A única maneira de não ficar 

soterrado por essa complexidade e pelas mudanças é através da aprendizagem constante e da resposta 

imediata. 

 Entretanto, o desenvolvimento da criança é um processo equilibrado, no qual o crescimento 

intelectual está intimamente vinculado ao crescimento dos aspectos afetivos e sociais que, em hipótese 

alguma, podem ser colocados em segundo plano, pela ênfase dada a aspectos estritamente cognitivos 

ou até mecanicistas. 

 O Professor precisa, então, criar um ambiente que reúna os elementos de motivação das 

crianças e utilizá-los em atividades de preparo para a leitura, para os números, conceitos de lógica, que 

envolvem seriação, classificação, ordenação, etc. Deve estar ao lado do aluno, acompanhando o seu 

desenvolvimento, intervindo para levantar problemas que o levem a formular hipóteses sempre que 

necessário. 
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 Assim, vemos que cabe ao docente um importante papel nesse processo, pois, para realizar 

essas intervenções, cada vez mais o educador tem que conhecer muito do como as crianças aprendem 

e, mais ainda, como aprendem aquele determinado conceito que se está pretendendo ensinar. As 

funções são ampliadas: professor e pesquisador constante. 

 A realidade virtual se apresenta como uma possibilidade para facilitar este processo. Definida 

como sendo a forma mais avançada de interface do usuário de computador até agora disponível 

(Hancock, 1995:556), a realidade virtual tem muitas aplicações da área de educação, tanto no ensino 

convencional, quanto no ensino à distância. Algumas destas aplicações incluem: laboratórios virtuais, 

encontros remotos de alunos e professores para terem uma aula ou atividade coletiva, por exemplo, 

participação em eventos virtuais, consulta a bibliotecas virtuais, educação de excepcionais, etc. 

 No entanto, esta é uma visão simplória de realidade virtual. Na verdade, apenas os animais 

vivem a realidade “real”. Nossa realidade deixa de ser real e passa a ser virtual a partir do momento em 

que modificamos o que vivemos com os nossos conhecimentos, experiências, vivências. 

 A Internet é o fenômeno mais representativo destas tecnologias. Ela se configura como um 

complexo mecanismo de troca de informações dos mais diversos tipos. O fato de o mundo todo estar 

interconectado permite uma ampliação de conhecimentos e de soluções para problemas até então 

limitados à sua própria origem. A grande questão é que comunicação é uma necessidade.  

 Pós-modernidade, em plena globalização, na qual tempo e espaço são flexíveis, formando 

cidades informacionais, num processo caracterizado pelo predomínio estrutural do espaço de fluxos: 

fluxos de capital, fluxos de informação, fluxos de tecnologia, fluxos de interação horizontal, fluxos de 

imagens, sons e símbolos, fluxos que dominam nossa vida econômica, política e simbólica (Castells, 

2000).  

 A Internet é também o símbolo da nova conjuntura caracterizada pelos fluxos, pela 

simultaneidade e intemporalidade. Apesar de ser a marca desta nova "era", são poucos os que têm 

acesso a este meio de informação "que se sustenta no ar, desenraizado, volante, virtual e sideral, em 

toda uma vasta, complexa e eficaz rede sistêmica, por meio da qual se articulam mercados e 

mercadorias, capitais e tecnologias, força de trabalho e mais-valia" (Ianni, 2000:160).  

 Organizando o mundo, mas nas mãos de poucos, o poder continua concentrado "no bojo desse 

processo de globalização político-econômica e sociocultural" (IANNI, 2000:160), onde 

"desenvolvem-se tecnologias eletrônicas, informáticas e cibernéticas que aceleram, intensificam e 

generalizam as articulações, as integrações, as tensões, os antagonismos, as fragmentações e as 
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mudanças socioculturais e político-econômicas, pelos quatro cantos do mundo". 

 Entretanto, em meio a este processo de globalização, caracterizado pela anulação das fronteiras 

físicas e pela alteração da noção espaço-temporal, em que o espaço cibernético da informática propicia 

a descontinuidade, a fragmentação e o espaço de fluxos, existem milhões de pessoas totalmente 

excluídas do acesso aos principais meios de comunicação da pós-modernidade: o computador e a 

Internet. Essas pessoas estão cada vez mais distantes do pólo de riqueza que domina o mundo e, caso 

não sejam inseridas digitalmente, a tendência é que seu estado de exclusão aumente cada vez mais. 

 Segundo dados do Censo 2000, divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE), "o Brasil tem entre dez e vinte usuários de informática por 100 mil habitantes, número 

considerado bem abaixo dos atuais padrões mundiais" (Silveira, 2001:18). Dados da Fundação Getúlio 

Vargas (FGV) de 2004 indicavam que a porcentagem de excluídos digitais no Brasil era de 82,4%.  

     

Desta forma, segundo Silveira:  

 

 É necessário assegurar o acesso às camadas socialmente excluídas como estratégia fundamental de inclusão 

social. Mas, para que isso não tenha um resultado pífio torna-se indispensável a formulação de políticas públicas de 

orientação, educação não-formal, proficiência tecnológica e uso das novas tecnologias da informação (Silveira, 2001: 18). 

 

 Portanto, a implementação de projetos que incluam o meio digital no sistema formal de ensino 

e nas demais esferas da vida pública se torna imprescindível, enquanto política pública, não só de 

inserção social e econômica, mas também de estímulo à participação política.  

 Do contrário, as tecnologias e os frutos da revolução tecnológica só continuarão a ampliar o 

distanciamento entre ricos e pobres, aumentando a porcentagem de outro tipo de analfabetismo: o 

digital. De acordo com Silveira, "a exclusão digital ocorre ao se privar as pessoas de três instrumentos 

básicos: o computador, a linha telefônica e o provedor de acesso. O resultado disso é o analfabetismo 

digital, a pobreza e a lentidão comunicativa, o isolamento e o impedimento do exercício da inteligência 

coletiva" (Silveira, 2001, p.18). 

 Dentro deste contexto, a inclusão digital passa a ser uma iniciativa cada vez mais constante em 

países em desenvolvimento, incluindo o Brasil, onde o surgimento de projetos ligados a Organizações 

Não-Governamentais (ONG), Poder Público, universidades e instituições privadas passam a ser 

vendidos com a ideia principal de que todos precisam obter o conhecimento da informática para uma 

possível inserção no mercado de trabalho.  
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 Como consequência desta demanda, foi aprovada em 1996, a Lei n° 9394/96, que torna 

obrigatória a inserção das novas tecnologias nas instituições de ensino, o que impulsionou os 

municípios e estados a equiparem as instituições de maneira emergencial e sem um planejamento de 

como estas tecnologias seriam utilizadas. Isto que acarretou, em muitas escolas, públicas, 

principalmente, as da cidade de Manaus, Amazonas, a não utilização dos equipamentos por falta de 

preparo dos professores e na obsolescência dos computadores. 

 No entanto, é importante enfatizar que a inclusão digital nas instituições educacionais "está 

muito longe do mero ato de comprar computadores, embalá-los e enviá-los às escolas" (Braslavsky, 

2004, p. 93). Por trás dos equipamentos é necessário que exista um trabalho pedagógico de auxílio, 

formação técnica e educacional, com o intuito não apenas de formar pessoas capacitadas a utilizar 

computadores, mas também aptas a questionar, criar e utilizar esse meio de comunicação como uma 

forma de participação na sociedade. 

 Um parceiro importante à inclusão digital é a educação. A inclusão digital deve ser parte do 

processo de ensino de forma a promover a educação continuada. Note que educação é um processo e a 

inclusão digital é elemento essencial deste processo. Embora a ação governamental seja de suma 

importância, ela deve ter a participação de toda sociedade face à necessidade premente que se tem de 

acesso a educação e redistribuição de renda permitindo assim acesso as TIC. Ações de inclusão digital 

devem estimular parcerias entre governos (nas esferas federal, estadual e municipal), empresas 

privadas, organizações não governamentais (ONG), escolas e universidades. Governos e empresas 

privadas devem atuar prioritariamente na melhoria de renda, suporte à educação bem como tornar 

disponíveis equipamentos à população. Algumas ações que podem ser promovidas pelos governos e 

empresas privadas incluem: 

     Disponibilizar acesso a terminais de computadores e correio eletrônico a toda a população; 

Oferecer tarifas reduzidas para uso dos sistemas de telecomunicações; Criar mecanismos de isenção 

fiscal, sem muita burocracia, para o recebimento de doações de computadores e equipamentos de 

infraestrutura. Os indivíduos, que por condições de insuficiência de renda, não têm como dispor de 

computador e linha telefônica em casa, poderiam ter a exclusão atenuada, caso tenham acesso através 

de empresas, escolas ou centro de cidadãos.  

 Esses recursos destinar-se-iam prioritariamente àqueles que não têm acesso em suas residências. Vale 

ressaltar que este tipo de solução tem natureza paliativa. Adicionalmente, poderíamos ainda considerar o uso do 

software livre em computadores o qual seria sem qualquer custo. Entretanto, deve-se considerar a facilidade de 
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operação, suporte e manutenção existentes. Ademais, há ainda demanda reprimida de usuários de sistemas de 

telecomunicações, especificamente, o sistema de telefonia fixa que pode e precisa ser expandido a fim de prover 

a população com esse serviço básico além de permitir que ela tenha acesso a Internet. 

 O Brasil tem condições de superar esse atraso e as vicissitudes existentes. Todavia, para que isso de fato 

ocorra, é preciso começar a fazê-lo hoje, ou melhor, ontem. Do contrário, as gerações vindouras continuarão 

com elevado índice de excluídos da era digital. A inclusão digital tem um tripé que compreende acesso à 

educação, renda e TIC.  

 A ausência de qualquer um desses pilares significa deixar quase 90% da população brasileira 

permanecendo na condição de mera aspirante a inclusão digital. Dentro deste contexto, considera-se que a 

inclusão digital é necessária a fim de possibilitar a toda a população, por exemplo, o usufruto dos mais variados 

serviços prestados via Internet. Hoje em dia, ter acesso a Internet significa acesso a um vasto banco de 

informações e serviços. Este imenso repositório de conteúdo e serviços merece e deve ser utilizado por toda 

população brasileira. É preciso que o governo, como principal protagonista, assuma o papel de coordenador e 

atue em conjunto com sociedade civil organizada a fim de assegurar o tripé da inclusão digital. 

 Ao referir-se a inclusão digital nas escolas, Dorigoni & Silva (2007) doutrinam que o avanço 

tecnológico se colocou presente em todos os setores da vida social e na educação não poderia ser diferente, pois 

o impacto desse avanço se efetiva como processo social atingindo todas as instituições, invadindo a vida do 

homem no interior de sua casa, na rua onde mora, nas salas de aulas com os alunos, entre outros.  

 Desta forma, os aparelhos tecnológicos dirigem suas atividades e condicionam seu pensar, seu agir, seu 

sentir, seu raciocínio e sua relação com as pessoas, Merchán & Porras (apud Marques & Escola, 2013:280) 

salientam que: 

   

 

  As tecnologias, não têm que identificar-se, necessariamente, com a utilização de computadores. Por novas 

tecnologias devemos entender aqueles meios eletrônicos que armazenam, criam, recuperam e transmitem a 

informação velozmente e em quantidades grandes. A tecnologia abarca, portanto, um campo muito amplo e a sua 

potencial deriva de um combinado dos seguintes elementos: (1) tratamento, armazenamento e recuperação de 

informação; (2) transmissão de informação; e, (3) manipulação da informação. 

 

  Andrade & Teruya (2007:04) acrescentam ainda que: 

 

  No Brasil, as primeiras iniciativas datam no início da década de 70 do século XX, quando as universidades 

de São Paulo, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul, mobilizaram ações e projetos para pensar o uso do computador 

na educação. A implantação do programa de informática na educação iniciou-se oficialmente na década de 80, 

através do I e II Seminário Nacional de Informática na Educação – 1981 e 1982, respectivamente. 

 

     Frente a essas citações nos estudos de Farias (2004) destaca-se que na aurora do século 

XXI, os professores necessitam estar preparados para interagir com uma geração mais atualizada e 



36 

 

mais informada, porque os modernos meios de comunicação, os procedimentos didáticos, nesta 

nova realidade, devem privilegiar a construção coletiva dos conhecimentos mediada pela 

tecnologia, na qual o professor é um partícipe proativo que intermedia e orienta esta construção. 

         

        Corroborando esta afirmação, Belloni (2001:57) ressalta: 

 

  As crianças e os adolescentes nas sociedades contemporâneas aprendem mais como a televisão do que com 

os pais e professores? Como caracterizar este mais? Mais informações, mais conhecimentos pontuais? Modelos de 

comportamento, opiniões políticas? Possibilidades de desenvolver sua sensibilidade? A televisão oferece tudo isso e 

muito mais. A televisão, ao pretender reproduzir o universo real em sua complexidade, constrói um simulacro do 

mundo em que o indivíduo acaba se encontrando, assumindo as imagens produzidas como se fosse sua vida real. E 

estas imagens penetram a realidade, transformando-a, dando-lhe forma. 

 

   

 O fato é que os professores devem reconhecer esta realidade, o que não significa afirmar, que 

devem abrir mão de utilizar a mídia como fonte motivadora conectada com a realidade vivida por 

alunos e professores.  

 De acordo com Caldas (2006) trata-se, na verdade, “de fornecer os elementos necessários a 

alunos e professores para fazerem a leitura crítica da mídia a partir da leitura do mundo, tarefa ímpar 

da escola, que tem ou deveria ter os instrumentos necessários para estabelecer a necessária relação e 

conexão entre os fragmentos dos fatos e sua historicidade”. 

 Escola (apud Marques & Escola, 2013:286) destaca que: “contrariamente à rapidez das 

múltiplas inovações tecnológicas, bem como do fenómeno de obsolescência correlacionado, os ritmos 

da mudança no setor educativo primam pela morosidade, em que a principal fragilidade reside numa 

insuficiente consideração do contexto no qual os computadores podem ser utilizados”. Ainda dentro 

desse contexto, Faria (2004) acrescenta que as mudanças por que passa a sociedade exigem um sistema 

educacional renovado. O mercado de trabalho precisa de pessoas mais qualificadas, com mais 

conhecimento (e não só informação), mas também muito mais criativas, que pensem, tenham 

iniciativa, autonomia, domínio de novas tecnologias e competência para resolver as questões que se 

apresentam no cotidiano da vida. 

   Assim, o estabelecimento de um clima organizacional aberto, inovador e investigativo é 

atribuição não só do professor, mas de toda escola a qual, valorizando a invenção e a descoberta, 

possibilita a aprendizagem sociointerativa. Neste ambiente, educadores e educandos aprendem a 

problematizar, conviver com a incerteza e a divergência e juntos encontrar o caminho. Dorigoni & 
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Silva (2007, p. 15) salientam que: 

 

 A Internet tem cada vez mais atingida o sistema educacional e as escolas. As redes são utilizadas no processo 

pedagógico para romper as paredes da escola, bem como para que aluno e professor possam conhecer o mundo, novas 

realidades, culturas diferentes, desenvolvendo a aprendizagem através do intercâmbio e aprendizado colaborativo. 

 

   O computador e a Internet são produtos da indústria cultural que se constituem em 

instrumentos da sociedade capitalista, cujo acesso ainda é de poucos. Assim, a informática na educação 

é indispensável, neste momento histórico de desenvolvimento tecnológico, para o processo de 

democratização da escola pública, porque se entende que a desigualdade de oportunidades 

educacionais pode ter como consequência a desigualdade econômica e social (Andrade; Teruya, 2007). 

 Neste sentido, o uso das tecnologias pode contribuir para a inclusão digital dos alunos de 

ensino básico da rede pública, porém para efetivar a aplicação das tecnologias de informação e 

comunicação na escola, após a constatação de sua importância e necessidade, é preciso criar 

conhecimentos e mecanismos que possibilitem sua integração à educação, evitando o deslumbramento 

ou o uso indiscriminado da tecnologia por si e em si. 

 Contudo, é imprescindível enfatizar o cunho pedagógico em detrimento das virtualidades 

técnicas, fugindo do discurso ideológico procedente da indústria cultural. Frente a este cenário Oliveira 

& Ferreira (2009) destacam a relevância da quebra dos estereótipos educacionais como sendo 

fundamental hoje no contexto educacional, desde a educação infantil, passando pela primeira etapa da 

educação básica até ao ensino médio e remetendo os alunos a novas possibilidades e visualizações 

acerca do mundo em que vivem, como também oferecendo possibilidades de aproveitar cada momento 

intensamente para criar, formar e reformulando seus conceitos para que eles possam agir e interatuar 

no mundo. 

 

  1.6 A importância da educação para a criança e ao adolescente 

 

  A educação é um fator diferencial, uma vez que através dela os indivíduos têm maiores chances 

de conseguir trabalhos qualificados, além de participação ativa na vida democrática podendo desta 

forma, ter pleno conhecimento dos seus direitos e deveres e usufruí-los. No contexto atual vivemos 

numa crise no âmbito educacional, onde ainda grande parte da população não tem acesso ao ensino 
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público de qualidade e os que o têm não adquirem conhecimentos considerados essenciais, por este 

apresentar insuficiências com relação a investimentos, má remuneração aos docentes que nele atuam e 

inexistência de comprometimento dos governantes com relação a esta causa (Sales, 2012).  

 A educação é uma fonte de conhecimentos necessários a qualquer indivíduo para sua 

sobrevivência e o mundo está cada vez mais carente de pessoas capacitadas. Sem educação é 

impossível ter um país melhor, pois a educação é a base de tudo para se construir um país melhor. 

Segundo Brandão (1983:43) “A educação do jovem vai em direção à teoria, que é o saber do nobre 

para compreender e comandar, não para fazer, curar ou construir. A educação é preparação da criança 

para a uma civilização em mudança”.     

 A importância da educação é essencial, e a criança precisa ser bem alfabetizada desde a 

infância para poder fazer uma leitura e ser um jovem e ter ideias proveitosas e poder fazer a diferença 

na sociedade em que vivemos.  

 A educação veio para transformar as crianças e jovens em bons trabalhadores, honestos e 

criaturas com opiniões próprias. “Os seis primeiros anos de idade são fundamentais para o 

desenvolvimento da aprendizagem da criança. Quando bem trabalhados os conteúdos, as 

aprendizagens futuras vão se assentar nesse processo inicial e pode ajudar no crescimento das crianças 

e prepará-las para um desenvolvimento adequado” (Sales:102). 

 Um Professor contagiado pelo universo tecnológico, com recursos para o desenvolvimento do 

processo de ensino e de aprendizagem no contexto da sala, contagia seus alunos para o resto de suas 

vidas. Os recursos tecnológicos facilitam a passagem do modelo mecanicista para uma educação 

sociointeracionista. Faria (2004) salienta que a realização de um novo paradigma educacional dependa 

do projeto político-pedagógico da instituição escolar, da maneira como o professor sente a necessidade 

desta mudança e da forma como prepara o ambiente da aula. É importante criar um ambiente de ensino 

e de aprendizagem instigante, que proporcione oportunidades para que seus alunos pesquisem e 

participem na comunidade, com autonomia. 

 

      Dorigoni & Silva (2007:14) declaram que 

 

    Os professores estão sendo convocados para entrar neste novo processo de ensino e aprendizagem, nesta nova 

cultura educacional, onde os meios eletrônicos de comunicação são a base para o compartilhamento de ideias e ideais em 

projetos colaborativos. A utilização pedagógica da Internet é um desafio que os professores e as escolas estarão 

enfrentando neste século, que pode apresentar uma concepção socializadora da informação. 
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 A utilização das Tecnologias da Informação e Comunicação na educação vem crescendo 

demasiadamente e a busca de novos modelos pedagógicos acompanham essa evolução tecnológica. Os 

Ambientes Virtuais de Aprendizagem (AVA) surgem como instrumentos para essa nova modalidade 

de ensino-aprendizagem, pois facilitam a disponibilidade e acessibilidade da informação no 

ciberespaço, possibilitando ao professor não somente dominá-los, mas, sobretudo, desenvolver uma 

postura crítica em relação a eles (Oliveira, 2005). 

 

     Faria (2004:07) salienta que: 

 

   Numa sociedade digital e em permanente transformação, o professor deve estar preparado para capacitar seus 

alunos a desenvolverem competências para resolver situações complexas e inesperadas e necessita, também, encarar a si 

mesmo e a seus alunos como uma equipe de trabalho com desafios novos e diferenciados a vencer e com responsabilidades 

individuais e coletivas a cumprir. 

 

   Entendemos que a função do Professor é a de “ensinar”, tendo como premissa a efetiva 

aprendizagem dos alunos. Os resultados do processo educativo estão intimamente relacionados com a 

prática pedagógica desenvolvida pelo docente. O que ensinar? Para quê e quem ensinar? Como 

ensinar? Para responder a estas questões é necessário conhecer as teorias educacionais e assumir um 

posicionamento consistente com uma corrente de pensamento educacional (Andrade; Teruya, 2000). 

Ou seja, o trabalho pedagógico deve proporcionar atividades que podem ser chamadas de multimídia, 

situação em que o aluno tem contato com o conteúdo por variados recursos de comunicação. Dorigoni 

& Silva (2007) discorrem que enquanto o mundo se apresenta cada vez mais aberto e com máquinas 

que lidam com o saber e com o imaginário, a escola ainda se estrutura em tempos e espaços 

pré-determinados, fechada ignorando as inovações. 

 Utilizar a mídia na escola é o primeiro passo para a leitura do mundo. Em contrapartida, é 

essencial que o exercício cotidiano no uso da mídia na sala de aula não se limite à leitura de jornais, 

revistas ou dos veículos eletrônicos. Para se ler o mundo a partir dos olhares dos outros, é fundamental 

que seus leitores aprendam antes a ler o mundo em que vivem por meio da construção de suas próprias 

narrativas. Só assim será possível a construção do conhecimento, a transformação do educando em 

sujeito de sua própria história. A aquisição do pensamento crítico é resultado da inserção e percepção 
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direta do aluno como agente mobilizador na sua realidade (Calda, 2005). 

 Assim, colocar à disposição do aluno variados recursos de comunicação, muitos deles 

disponíveis na Internet, possibilitando-lhe o acesso às informações, torna o processo de ensino e 

aprendizagem mais interativo, mais colaborativo, criando condições para uma aprendizagem mais 

autônoma.  

 A explosão da Internet nos anos 90 provocou profundas transformações nas relações 

comerciais, o Comércio Eletrônico causou um grande impacto no que diz respeito a aquisições, 

compras, parcerias comerciais, atendimento a clientes e prestação de serviços (Alves, 2012). As vendas 

pela Internet têm crescido anualmente, representando um quadro significativo para as empresas. 

 

 Torres (2010, p. 06), ressalta ainda que: 

 

 A Internet não é algo novo. Todos já utilizamos email, acessamos sites, compramos em lojas virtuais, e muitos de 

nós utiliza redes sociais, como o Facebook ou o Twiter. Mas como algo que incorporamos a nossas vidas de forma 

tão rápida, esquecemos às vezes que a Internet é usada também por nossos clientes e consumidores. Mais do que usar 

a Internet, os consumidores assumiram o comando dela. As mídias sociais, com seus blogs, redes sociais, sites 

colaborativos e de jogos, transformaram decisivamente a relação dos consumidores com as empresas, marcas e 

produtos. 

 

        Silva (2012:13) acrescenta que: 

  Navegar na Internet é o ato de passear pela web, movendo-se de um website para outro, seguindo links - 

uma ligação. Também conhecido em português pelo correspondente termo inglês, hyperlink. É uma referência que 

consta em um documento em hipertexto que leva e/ou liga a outro documento ou a outro recurso. 

 

 

 O ambiente social, econômico e cultural que cerca os cidadãos têm sofrido alterações com a 

implantação das tecnologias, o uso dos computadores impõe a necessidade de aquisição de 

conhecimento (Ribeiro; Escola, 2013). Escola (2013) de forma sucinta expõe que, o desenvolvimento 

das tecnologias constitui indiscutivelmente uma das marcas mais importantes e distintivas dos séculos 

XX e XXI, a construção da sociedade da informação e a consolidação do fenômeno da globalização 

tornaram ainda mais visível a sua dependência desse acontecimento. 

 A característica mais notável da globalização é a presença de marcas mundiais. A globalização 

afeta todas as áreas da sociedade, principalmente comunicação, comércio internacional e liberdade de 

movimentação, com diferente intensidade dependendo do nível de desenvolvimento e integração das 

nações ao redor do planeta, e de certa maneira a internet traz consigo atrativos para facilitar a vida das 

pessoas, como buscas, compras, amizades e a educação. 
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2. CAPÍTULO  

 

      2.1 Midiáticas como ferramentas de ensino 

 

 De acordo com Fleury (1996:359), a capacidade de inovar, melhorar produtos, aumentar a 

produtividade e a qualidade, evitar perdas e desperdícios, alavancar o surgimento de ideias e da 

criatividade são todos resultados possíveis de se alcançar através de eficientes tecnologias de 

informação.  

 Uma escola preocupada com seu futuro que descobre um meio melhor de usar e aproveitar o 

conhecimento de seus professores descobre uma maneira criativa para atrair, reter e capacitar seus 

talentos e procura constantemente aprender com o mercado está na melhor forma praticando a 

comunicação.  

 Para Fleury (1996:360), integrar as iniciativas, apoiar, motivar e reconhecer as posturas 

positivas, criar funções e delegar atuações ligadas à tecnologia da informação são algumas das muitas 

responsabilidades deste esforço e todas, em conjunto, podem trazer o êxito esperado dos esforços, 

garantir coerência nas ações, ajuste dos planos e projetos, planejamento eficaz das iniciativas e foco 

constantemente revisado.  

 A atuação em tecnologia da informação, reconhecida como um modo novo de ver e tratar a 

escola, suas maiores riquezas tangíveis e intangíveis, reais e potenciais, valorizar e alavancar os 

conhecimentos, considerando todos os stakeholders e a maneira como faz negócios e ou se atinge os 

objetivos a partir do saber, não é uma conduta fácil de obter de maneira generalizada e satisfatória.    

 Revela Freitas (1991:360), embora a criação de uma área de tecnologia de informação possa, 

em alguns casos, se mostrar imprescindível ao sucesso da gestão do conhecimento, esta não se resume 

à criação de uma área com o mesmo nome, assim como uma área de comunicação não significa e nem 

muito menos resulta em novas tecnologias de fato. Além disso, é preciso ver a tecnologia de 

informação não como um projeto apenas e sim muito mais, como um comportamento generalizado.  

 Em relação aos custos, a tecnologia de informação deve ser vista como um investimento de 

retorno, principalmente porque a garantia de sobrevivência no futuro não tem preço. Segundo McGill 

(1996, p.323), muitas são as contribuições que a tecnologia da informação tem a oferecer e realizar a 

comunicação. A tecnologia da informação, se bem escolhida e empregada, acelera na empresa os 

processos de aprendizagem, colaboração, trocas e acesso a informação e conhecimento, análise de 
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dados, e muito mais, todos tão úteis à gestão tecnologia da informação.  

 As tecnologias e ferramentas adotadas por uma companhia podem exercer forças tanto 

favoráveis quanto contrárias à cultura do conhecimento ou simplesmente não trazer os resultados 

esperados pela ausência desta cultura organizacional favorável. Algumas tecnologias e ferramentas 

estimulam as trocas e o compartilhamento de informações e conhecimentos, apoiam a colaboração e 

viabilizam o trabalho em grupo a distância. 

 Para McGill (1996:323), as ferramentas de tecnologia da informação podem também apoiar a 

autonomia das pessoas, eliminar barreiras de aprendizagem e neutralizar fronteiras geográficas da 

distância, auxiliar as decisões e a resolução de problemas, viabilizar o trabalho em grupo, permitir o 

resgate de experiências, a localização de peritos. Contudo, algumas tecnologias podem exercer papel 

de neutralidade em relação à gestão do conhecimento e nada contribuem com os programas.  

 Dependendo do porte da escola, o conhecimento sem o apoio da tecnologia da informação pode 

ser praticamente impossível. Todavia, é interessante que os tecnocratas tenham em mente que nem 

toda tecnologia da informação do mundo pode fazer gestão do conhecimento sozinha.  

 A tecnologia é uma decisão importantíssima, mas certamente não será a única. Um exemplo 

bastante ilustrativo é a recente procura das companhias em torno da adoção de ferramentas. A 

incorporação das novas tecnologias de comunicação nas instituições de ensino consta na Lei n° 

9394/96 das Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que trata das questões explícitas e implícitas 

sobre tecnologia, como do domínio dos princípios científicos e tecnológicos que presidem a produção 

moderna (art.35);  

 O incentivo ao trabalho de pesquisa e investigação científica, visando ao desenvolvimento da 

ciência e da tecnologia (art.43); a determinação de uma educação profissional, integrada às diferentes 

formas de educação, ao trabalho, à ciência e à tecnologia (art.39). 

 No entanto, enfatiza Porto que "apesar de as novas gerações serem criadas em ambientes 

comunicacionais, interagindo com tecnologias e recursos de várias espécies, em muitas situações 

escolares o conhecimento lhes chega por meio de discursos vazios de significados, muitos dos quais 

emitidos pelos professores, livros e meios impressos, organizados racional e linearmente" (Porto, 

1998:24). Considera a Educomunicação como um "'campo de intervenção social', onde os agentes 

sociais se inter-relacionam em verdadeiros 'ecossistemas comunicativos', marcados pela liberdade, 

densidade e fluidez de suas expressões" (Soares, 2004).  
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  2.2 A Formação Docente na utilização da midiática 

   

 Célestin Freinet e Paulo Freire, ambos pedagogos, são reconhecidos como fundadores de visões 

criativas da inter-relação Comunicação/Educação. Célestin Freinet defende o uso da comunicação, 

especialmente o jornal, como forma de expressão de crianças e adolescentes. Paulo Freire ressalta para 

a importância de uma relação dialógica nos processos comunicacionais. De acordo com ele, a 

"educação é comunicação, é diálogo, na medida em que não é transferência de saber, mas um 

encontro de sujeitos interlocutores, que buscam a significação dos significados" (Freire, 1991:67). 

 Moran enfatiza a importância do uso de novas tecnologias nas salas aula como alternativa de 

ensino frente a uma sociedade mediada por aparelhos eletrônicos, mas ressalta a importância de se 

discutir os conteúdos transmitidos nesses meios. Segundo ele:  

     

 “A escola precisa observar o que está acontecendo nos meios de comunicação e mostrá-lo na sala de aula, 

discutindo-o com os alunos, ajudando-os a que percebam os aspectos positivos e negativos das abordagens sobre cada 

assunto. Fazer re-leituras de alguns programas em cada área do conhecimento, partindo da visão que os alunos têm, e 

ajudá-los a avançar de forma suave, sem imposições nem maniqueísmos (Moran, 2002:112). 

 

 No entanto, as escolas ainda resistem a esse tipo de atividade. Como enfatiza o autor, "em 

grande medida, porém, a escola ainda mantém sua visão paroquial, localizada, ignorando as profundas 

alterações que os meios e tecnologias de informação introduzem na sociedade contemporânea, não 

percebendo que eles criam novas maneiras de 'apreender' e 'aprender' o mundo" (Passarelli, 2004). 

 Torna-se urgente, de acordo com Citelli (1999), "a tarefa (...) de construir ou ampliar 

programas de formação permanente dos profissionais que nela atuam." Além disso, "o diálogo mais 

próximo com a diversidade das linguagens, com os meios de comunicação, com as tecnologias da 

inteligência', para utilizar a expressão de Pierr Lévy (1995), contribuirá para construir outros 

patamares de relação entre a escola e a sociedade."  

 Para uma inserção da maioria da população no mundo da globalização, é necessário o aumento 

do número de projetos de inclusão digital, de preferência projetos ligados ao poder público, que 

enfatizem a relevância de se incluir cada vez mais pessoas num mundo cada vez mais dominado pelos 

meios de informação. Por meio da inclusão as pessoas não terão só maiores oportunidades de se 

inserirem socialmente e economicamente, mas também de participarem da sociedade em rede. 

 Com relação aos objetivos desse estudo salienta-se que de acordo com a literatura analisada 
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tem-se ainda que os professores encontram-se, em processo de inclusão digital e também não usam as 

novas tecnologias de forma prazerosa e sim como uso formal o que compromete a mediação 

pedagógica. Partindo dessa premissa Gomes, Escola e Rivas (2013:261) discorrem em seus estudos a 

seguinte observação: 

 

   Tudo muda tão depressa na sociedade e na escola que é difícil determinar com rapidez, precisão e eficiência o 

que está a suceder e que resposta exige de nós. Sabemos, no entanto, que novos recursos tecnológicos, novas perspetivas 

teóricas e práticas de orientar o ensino-aprendizagem e condições originais de formação orientadas para a formação ao 

longo da vida podem contribuir muito para concretizar o que até pouco tempo era impensável em termos de mudança e 

progresso na Educação. 

 

 Em relação a formação dos Docentes, existem estudos que apontam a necessidade da formação 

do Professor capaz de utilizar as novas tecnologias em seu trabalho cotidiano o “educomunicador”, 

encarado não como um professor especializado encarregado do curso de educação para as mídias, e 

sim um professor do século XXI, que integra as diferentes mídias em suas práticas pedagógicas (grifo 

original do autor) (Belloni, 2002).  

 

   Temos nos estudos de Rezende e Fusari (2001:215) a seguinte sugestão, de que: 

    

   Haja uma articulação entre a formação inicial e a formação de professores em serviço por intermédio da 

pesquisa, tendo como eixo central a prática docente em comunicação multimídia, afirmando “que a formação inicial de 

professores precisa estar „de olho‟ no que está acontecendo no exercício da docência, mas o docente em exercício tem de 

estar „de olho‟ nos cursos de formação inicial de professores” (grifo original do autor). 

 

 A necessidade de incorporar os avanços tecnológicos e da informação na educação não é 

apenas uma necessidade, trata-se de uma questão de melhoria da qualidade de ensino. Barbosa (2009) 

apud Gomes, Escola e Rivas (2013), complementam que com o surgimento de tais recursos, o aluno 

recebe a cada instante diferentes informações, e de formas diferentes, o que tem alterado seus hábitos e 

gostos.  

 No contexto educativo, a comunicação recorrendo às tecnologias depende de que as utiliza 

professor ou aluno, das estratégias utilizadas, do software disponível e da pedagogia que se quer 

programar. Ou seja, a exploração das suas potencialidades requer envolvimento por parte do utilizador 

no sentido de explorá-las e assim, desenvolver aprendizagem consistente. Ao usar os recursos 
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tecnológicos no contexto escolar, como por exemplo, mídias impressas e DVD, entre outros, poderá 

haver a facilitação e a promoção significativa do conhecimento e do processo de aprendizado, bem 

como, na construção do conhecimento e de instrumentos para uma nova forma de educar, estimulando 

as múltiplas inteligências e facilitando o processo educacional. 

 

    Gomes, Escola e Rivas (2013:273) complementam ainda que: 

    

    Torna-se evidente que as novas tecnologias mudaram muitas coisas. Está mudando a mentalidade dos nossos 

alunos, a sua forma de entender e captar a realidade, a sua atitude face ao conhecimento, o seu modo, em definitivo, de 

conceber o mundo. A educação não pode desenvolver-se ao arrepio dessa inovação que, queiramos ou não, já nos invadiu 

completamente. 

 

   A utilização das Tecnologias da Informação na educação não é uma novidade, porém os 

recursos com finalidades educacionais eram de diferentes tipos, tais como jornais, revistas, livros, 

periódicos impressos e eletrônicos, estes já são comuns e enriquecem a dinâmica de aprendizagem. No 

tangente ao uso do computador e de outros recursos tecnológicos no ensino, muito depende do 

conjunto de meios ao alcance do professor, Souto e Escola (2013), doutrinam que cada um tem 

características próprias, didáticas, técnicas, expressivas, que o tornam mais indicado para uns fins do 

que para outros, e à medida que novos aparelhos vão surgindo assim modificam as opções 

determinadas pela função e pela facilidade de uso. 

 Porém com o decorrer do tempo alguns recursos didáticos, perderam suas funcionalidades antes 

aproveitadas no ensino, face ao aparecimento de novos materiais e potencialidades tecnológicas. 

Importante ressaltar ainda que se tivermos dificuldades no ensino presencial, não as resolveremos com 

o virtual. Podemos tentar a síntese dos dois modos de comunicação: o presencial e o virtual, 

valorizando o melhor de cada um deles. 

 Estar juntos fisicamente é importante em determinados momentos fortes: conhecer-nos, criar 

elos, confiança, afeto. Conectados, podemos realizar trocas mais rápidas, cômodas e práticas. Por 

dificuldades culturais e educacionais de abrir-nos no presencial, temos mais sucesso na utilização de 

certas formas de comunicação a distância. À medida que avançam as tecnologias de comunicação 

virtual, o conceito de presencialidade também se altera.  

 O conceito de curso, de aula, também muda. O professor continua “dando aula” quando está 

disponível para receber e responder a mensagens dos alunos, fora do horário específico de aula. Há 
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uma possibilidade cada vez mais acentuada de estarmos todos os presentes em muitos tempos e 

espaços diferentes, com os alunos sendo supervisionados, animados e incentivados pelo professor. 

 As crianças terão muito mais contato físico, pela necessidade de socialização, de interação. Mas 

nos cursos médios e superiores, o virtual superará o presencial. Menos sala de aula e mais salas 

ambientes, salas de pesquisa, de encontro, interconectadas. Nós nos vemos, ouviremos, escreveremos 

simultaneamente, com facilidade, a um custo baixo, às vezes em grupos grandes, outras vezes em 

grupos pequenos ou de dois em dois. 

 Ao Professor das escolas públicas, cabe o papel de se adaptar às exigências e mudanças que 

exigem as inovações tecnológicas quanto às formas de atuação e intervenção na sala de aula, no 

domínio de conhecimentos na área de informática. 

 O cotidiano do professor quando está trabalhando com informática educativa é completamente 

diferente. Do ponto de vista psicológico, o professor tem que aprender a lidar com o fato de que os 

alunos terão mais facilidade que ele com as tecnologias.  

 Então, a melhor maneira de encarar isto é reconhecer essa limitação e deixar que os alunos 

mais desenvoltos tecnologicamente se tornem monitores nos momentos de dificuldades técnicas. Eles 

desempenham esse papel com bastante prazer. Isto ajuda também o professor a admitir que ele não seja 

mais o detentor de todo o conhecimento que os alunos devem adquirir. Ele faz parte do processo como 

um condutor e vai aprendendo junto com os alunos. 

 Pode-se dizer que a partir desta nova realidade surge uma nova geração, um novo homem. 

Assim, a entrada da informática nas escolas gera uma necessidade de se repensar a educação. A 

inserção da tecnologia neste ambiente requer critérios e objetivos bem definidos para que o 

computador se torne, verdadeiramente, uma ferramenta didática ao alcance do professor que deve estar 

preparado para usá-lo com eficácia e competência. 

 É preciso raciocinar sobre como utilizar o computador na escola e sobre como preparar um 

futuro no qual as barreiras que separam a escola do desenvolvimento da ciência e da tecnologia sejam 

totalmente destruídas. É preciso que os professores se convençam a não considerar o computador como 

uma enésima matéria, mas a estudar a evolução das matérias existentes com a chegada do computador 

na escola. 

  

 O computador deve ser visto, como um instrumento, capaz de compatibilizar especialização e 

interdisciplinaridade, abordagens restritivas e extensivas para o conhecimento na prática pedagógica. 
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Isto representa um dos desafios trazidos para o professor por uma nova visão de ensino. O que há de 

atraente nessa perspectiva é a possibilidade de que ela promova uma maior interação e mobilidade para 

as disciplinas e, assim, maior dinamismo aos currículos. Essa é uma demanda cada vez mais acentuada 

nos tempos atuais. É necessário, porém, que sejam consideradas as condições que hoje predominam no 

campo educacional e os limites que elas nos impõem. 

 Para Descartes, as ideias têm sua origem no próprio ser pensante. Isso nos dá a impressão de 

que as coisas precisam ser pensadas para então vir a existir. E é esta a diferença entre a capacidade dos 

homens e a dos demais animais: o fato de que todos conhecem o mundo, mas o homem não o faz 

apenas sensorialmente, mostra-se como uma consciência cognoscente que não se satisfaz em conhecer 

tão somente as coisas, empenhando-se em conhecer suas causas. 

 O conhecimento escolar, numa relação indivíduo e ambiente, integram os diferentes sistemas 

de ideias, os quais devem interagir entre si e ser abordados com perspectivas ideológicas críticas e 

reflexivas.  

Nesse sentido, a sua compreensão envolve a diversidade e interdependência existente nas diversas 

formas de saberes, em suas diferenças como um gradiente de epistemologias que evoluem e que são 

utilizadas em diversos domínios. 

 Ao analisar situações em torno da informática na educação, percebe-se como o processo de 

buscar situações polivalentes, formular e enfrentar respostas às tecnologias acontece e provoca a 

construção do conhecimento. O simples manejo do computador, através da aparência e do que se ouve 

dizer a respeito de como utilizá-lo, não faz com que o indivíduo formule hipóteses e vá além do que já 

sabe: ligar-desligar, jogar, digitar e navegar na Internet. Isso envolve o conhecimento cotidiano, o estar 

em contato com as informações que se fundamentam na experiência pessoal, no âmbito da vida diária, 

aspecto que dificulta a transmissão do modo de conhecer a outros indivíduos, pela sua não 

cientificidade.  

À medida que o indivíduo critica e reflete sobre suas experiências reais, usando--se dos recursos 

da informática, reformula suas concepções iniciais, ou seja, ao trabalhar com o computador, 

utilizando-se dos mais diversos softwares e da Internet, filtra e abstrai informações e imagens da 

realidade, com objetividade, ultrapassando os limites da vida cotidiana, indo além da própria 

percepção dos seus sentidos e submetendo-os à verificação planejada e interpretada teoricamente, a 

gerar assim, conhecimentos e a construir outros. Desta forma, a produção do conhecimento científico 

está na forma de interação com as tecnologias, desconstruindo as experiências e informações 
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adquiridas, na descoberta das relações e na problematização dos fatos, reconstruindo as certezas 

anteriores e contextualizando-as num processo analítico, ativo, criativo e organizado.  

Mesclam-se, portanto, dois tipos de conhecimento: o cotidiano, transmitido de geração para 

geração por meio da educação informal, empírico e desprovido de conhecimento sobre a influência do 

uso do computador, das suas causas e efeitos na aprendizagem; e o científico, mediado por intermédio 

de procedimentos científicos, de modo racional, que explica o por quê e como o desenvolvimento do 

indivíduo ocorre com a utilização desta ferramenta, numa correlação de fatos e visão globalizante.  

Convém ressaltar que o conhecimento escolar determina-se pela experiência pessoal e pela 

complexidade das interações sociais, à medida que os saberes são influenciados pelo social e não 

podem ser considerados isoladamente, mas sim num entrelaçamento de ideias. De forma que, o 

comportamento intelectual do indivíduo frente a tarefas desconhecidas, liga-se ao conhecimento 

construído através de estruturas cognitivas específicas e gerais de um domínio. Portanto, é conveniente 

a exploração de um conjunto de conceitos, procedimentos e valores, atuando como eixos integradores 

e orientadores de todo o conhecimento escolar.  

As interações sociais possibilitam uma compreensão, pelos indivíduos, sobre o mundo de forma 

diferenciada, do verdadeiro papel do conhecimento em nossa sociedade atual e evidenciam o 

paradigma da complexidade. Este proporciona uma visão e uma gestão do mundo alternativas e 

observáveis sob diferentes aspetos, em que o saber escolar parte de situações simples as mais 

complexas, a partir da ativação diferenciada de cada uma das formas de conhecimento.  

No momento em que a escola se aproveita dos conhecimentos pessoais dos alunos e oportuniza 

lhes condições para buscarem referências teóricas concretas, amplia sua proposta pedagógica e envolve 

os atores a aproximarem-se da realidade social, histórica e cultural. A respeito da produção de novos 

entendimentos e conhecimentos, seja por um indivíduo, um estudante ou um professor, a contribuição 

de Kincheloe (1997:151) esclarece: 

 

 (...) A fronteira na qual a informação das disciplinas intersecciona com os entendimentos e as experiências que os 

indivíduos carregam com eles para a escola é o ponto onde o conhecimento é criado (construído). O professor pós-formal 

facilita esta interação, ajudando os estudantes a reinterpretarem suas próprias vidas e descobrirem novos talentos como 

resultado de seu encontro com o conhecimento escolar.  

 

 

 

   Levando em conta que o mundo é uma extensão da realidade de sala de aula, o computador, 
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implantado nos espaços de aprendizagem, permite ao aluno vivenciar a construção do conhecimento e 

descobrir caminhos mais adequados para desenvolvê-la; além de buscar processos de investigação e 

pesquisa.  

  Com a utilização do computador em sala de aula na expansão das capacidades cognitivas de 

quem o utiliza, articula-se conhecimentos cotidianos e científicos, sintonia esta, que estrutura o 

conhecimento escolar, proposto e elaborado na escola, diferenciado e peculiar ao contexto.  

 Eis a importância de conectar o ensino, a ciência e o cotidiano à vida do professor e do aluno, 

não entendendo o computador como simples recurso, em que é utilizado apenas para passar redações a 

limpo, enfeitar folhas de rosto ou trabalhar com ferramentas prontas, com respostas únicas e 

comportamentos definidos, mas para motivá-lo com novas abordagens dos conteúdos, a partir da 

realidade e dos seus interesses.  

 Ao adentrar-se nesses aspetos, a articulação do conhecimento oportunizado pelo computador, 

faz com que o conhecimento escolar centre-se em aprender a como acessar a informação, onde 

buscá-la e o que fazer com ela, processo de auto-organização em que os conhecimentos cotidiano e 

científico se complementam, à medida que o indivíduo ultrapassa a passividade de escutar, ler, 

decorar, para tornar-se crítico, criativo e atuante, construindo um conhecimento compatível com o 

desenvolvimento tecnológico contemporâneo. Um ambiente de aprendizagem informatizado à medida 

que é dialógico e que proporciona interação entre os sujeitos envolvidos e as tecnologias constituem-se 

em uma ecologia cognitiva, em que os acoplamentos interativos são considerados intersecções 

momentâneas e provisórias na direção da significação da tecnologia para a educação (Alves, 2001).  

 Segundo Davenport (1998, p.69), muitas escolas perceberão cedo ou tarde que a velocidade 

com que aprendem a qualidade do conhecimento novo e sua mobilização efetiva serão os fatores 

determinantes para o sucesso. Elas entenderão que será necessário ir além das transferências 

espontâneas de conhecimento, que passarão a ser geridas para gerar a produção do conhecimento 

relevante na velocidade.  

 A tecnologia de informação deve descobrir e adequar os meios mais interessantes para cada 

processo de troca. Estes processos de trocas, ou seja, de transferência de conhecimento, devem ser 

geridos, monitorados, acompanhados em cada detalhe, avaliados quanto aos resultados e medidos 

quanto à eficácia em cada etapa do processo.  

 Afirma Davenport (1998:69), que o processo de transferência do saber de uma pessoa a outra 

pode ocorrer através de três mecanismos psicossociais tácitos distintos que são: a imitação, a 
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identificação e o aprender fazendo. Os processos de transferência de conhecimento devem assim ser 

planejados e conduzidos tendo em mente que o conhecimento é criado pelo aprendiz e que o mestre 

deve assumir o papel de guia que mostra e facilita encontrar o caminho de acesso ao 

conhecimento-alvo.  

 A eficácia da transferência daqueles conhecimentos multiplicados na empresa sofrerá 

influências de vários fatores. Entre os principais estão: o processo e o meio adotado para explicitação e 

representação do conhecimento, o método de transferência adotado, a capacidade dos mestres e dos 

aprendizes, o resultado do planejamento do projeto, o acompanhamento das etapas, a criação de 

contexto, as barreiras de aprendizagem, a aderência do aprendizado e a avaliação sobre a aplicação do 

conhecimento novo.  

 Informa ainda Davenport (1998:70), que nas escolas, para que o processo de transferência de 

conhecimento seja eficaz e considerado cumprido é necessário que o aprendiz esteja pronto e com 

vontade de colocar o conhecimento novo em ação.  

 Nestas circunstâncias, deve-se dizer que o processo da transferência do conhecimento é 

exatamente sua prontidão e aplicação efetiva. A complexidade do processo de conhecimento humano 

não se revela como puro resultado da percepção, como sustenta até mesmo Piaget, cujo empenho se 

encaminhou no sentido de desvelar a gênese do conhecimento humano, tendo compreendido a 

importância do conhecimento para nossa adaptação a realidade. 

 A história é testemunha desse esforço humano em conhecer, conhecer a natureza, explicá-la, 

dominá-la. Assim, as gerações foram interpretando a realidade e passando aos descendentes esse 

"mundo interpretado": a necessidade de não só interpretar a realidade, mas estabelecer interações 

sociais que compartilhassem desse mundo interpretado e, assim, o conhecimento passa a ser 

adquirido, transmitido e valorizado (Léo, 2001:14.).  

 Esses processos de aquisição, transmissão e valorização do conhecimento foram, muitas vezes, 

atribuídos à escola. Entretanto, nos dias de hoje a informação propaga-se num ritmo acelerado. Sem 

dúvida, nossa sociedade está muito modificada se comparada com aquela de algumas décadas atrás. 

Estima-se que o conhecimento adquirido no último século foi equivalente àquele obtido durante toda a 

história da humanidade. 

 Assim, que consequências isto tem para as pessoas? Nosso mundo é dinâmico, mas para 

estarmos bem-adaptados a ele precisamos cada vez mais ter noção do conhecimento geral acumulado e 

estar aptos para assimilar, com velocidade cada vez maior, conhecimentos específicos importantes para 
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nossas pseudo-profissões estas mesmas estão se transformando, surgindo e desaparecendo de maneira 

surpreendente. E de que modo se comportam aqueles que não acreditam nesta tecnologia? Que espaço 

estará reservado para eles? Ainda existirá este espaço? 

 Por estes motivos, o processo de globalização da informação também está preocupando 

educadores e pesquisadores. As chamadas tecnologias têm colocado os métodos tradicionais no banco 

dos réus. Como continuar utilizando antigos métodos de trabalho com tantas inovações? 

Atualmente, recebe-se tanta informação fora da escola, por meio das mais diversas mídias e com 

velocidades alucinantes, que está cada vez mais difícil prender a atenção dos alunos em aulas 

convencionais. E as crianças estão vivendo nesse turbilhão, expostas a uma mídia muitas vezes sem 

escrúpulos, sem valores éticos e morais, mas que incute suas mensagens com a ajuda de tecnologias 

eficientes.  

 Entretanto, não se pode negar que dentro desse volume de informação existem iniciativas 

louváveis que conseguem ao mesmo tempo cativar as crianças e transmitir suas mensagens educativas. 

Esse dinamismo em geral passa longe das salas de aula. Escolas e Professores têm de competir com 

esse mundo superficial de distrações para despertar interesse e motivar as crianças. E os professores, 

responsáveis pela preparação dos novos cidadãos, deveriam ter condições de repensar os currículos 

quase que anualmente para adaptá-los a novas realidades, deveriam usar as mesmas "armas" na 

transmissão do conhecimento que as mídias, e estabelecer uma comunicação intensa com a sociedade 

em geral e com seus pares. 

 Em vez disso, chegamos a um modelo de escola no qual os professores passam quase todo o 

seu tempo dentro de salas de aula onde utilizam conhecimentos adquiridos há muito e pouquíssimas 

vezes atualizados ou reciclados, ficando claro que um dos setores menos sensíveis ao desenvolvimento 

tecnológico desta sociedade é o sistema educacional. Para adaptar à educação ao mundo atual são 

necessárias transformações no processo educacional. 

 Portanto, a escola é uma instituição que resiste às mudanças. A necessidade de remodelar 

cursos e métodos de ensino existe em função de facilitar a árdua missão de educar além de motivar. 

 O conceito de professor pressupõe um profissional eficiente, que relaciona teoria e prática num 

processo de reflexão, realizando a prática da educação reflexiva. O pensamento pedagógico atual inclui 

na formação do futuro profissional uma forte reflexão a partir das situações práticas vivenciadas, 

propondo a formação de profissionais capazes de enfrentar situações novas e diferentes na educação 

escolar e optar pelas decisões mais apropriadas. O paradigma que proporciona a interligação entre a 
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teoria e prática é a prática da reflexão, ou seja, o paradigma pedagógico e as propostas de Schön 

(Alarcão, 1996).  

 O paradigma do profissional reflexivo tem sua fundamentação nos escritos de Schön (2000), 

em estudos realizados entre 1970 e 1980, que têm inspirado as atuais políticas de formação de 

professores. Enfatiza a epistemologia da prática profissional e o ensino reflexivo: “Tais processos 

propiciam a construção do conhecimento profissional que ultrapassa o conhecimento concebido pela 

racionalidade técnica” (Monteiro; Mizukami, 2002:177). 

Schön (2000), é considerado, por muitos acadêmicos, como o grande crítico atual da formação de 

professores, pois explora modelos de formação de caráter reflexivo, sendo referência obrigatória para 

aqueles que atuam no campo.  

 Por esta razão, seus estudos estão voltados para temas atuais: o conceito de profissional como 

eficiente; a relação entre teoria e prática; a reflexão da educação para reflexão. Sua crítica ao atual 

paradigma da educação profissionalizante, baseado apenas no racionalismo técnico, leva-o a propor a 

epistemologia prática, que tem como ponto principal de referência às competências que se encontram 

presentes na prática de bons profissionais. Seu pensamento pedagógico defende que a formação do 

futuro profissional inclua o componente da reflexão a partir de situações práticas reais, pois só assim o 

profissional será capaz de enfrentar as situações novas e diferentes da vida real e tomar as decisões 

apropriadas.  

 Nas palavras de Fullan e Hargreaves (2000:86), ao comentar sobre o trabalho de Schön, 

afirmam: “O conceito de “profissional reflexivo” foi introduzido como uma forma de descrever e de 

desenvolver um discernimento capacitado e ponderado em profissões como a de Professor”. 

 As ideias propostas por Schön (2000), disponibiliza para a pedagogia um novo conceito de 

professor: o conceito de professor reflexivo, que supõe reflexão na ação da prática pedagógica, 

processo relevante para a formação inicial e continuada de professores. A formação de professores, 

baseada neste paradigma, deve valorizar a reflexão na ação nos locais de trabalho para a construção da 

pedagogia da aprendizagem, ou seja, a criação de espaços onde se valorizem os processos de 

aprendizagem e desenvolvimento, buscando assim o sucesso escolar. 

 Para compreendermos a atual situação proposta para a formação de professores e seus 

pressupostos, faz-se necessário conhecermos a linha de pensamento de alguns autores que fazem 

referência à reflexão na prática pedagógica do professor. Destacamos Popkewitz (1997), Nóvoa 

(1992), Perrenoud (1993) e Sacristãn (1999), que reconhecem a necessidade de que a formação do 
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professor seja organizada visando sua atuação nos problemas cotidianos da prática pedagógica, através 

da observação e da reflexão da sua própria prática. 

 Ao analisar o pensamento de Schön (2000), percebe que seu paradigma aponta para a postura 

reflexiva não apenas do professor, isoladamente, mas de toda a equipe escolar, pois pressupõe que o 

diálogo possibilita a criação de oportunidades que explorem múltiplas perspectivas, proporcionando 

assim novas ideias que possam auxiliar a equipe escolar a administrar melhor os entraves da prática 

pedagógica cotidiana. 

 Essas ideias estão presentes em alguns documentos oficiais nacionais, como: “Parâmetros 

Curriculares Nacionais”, “Parâmetros Curriculares Nacionais: adaptações curriculares, estratégias para 

a educação de alunos com necessidades especiais”, “Diretrizes Curriculares Nacionais” (para o Ensino 

Fundamental), “Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica”, “Diretrizes para 

a Formação Inicial de Professores da Educação Básica em Nível Superior”, quando propõem aos 

professores que procurem estratégias no sentido de garantir, no processo de formação de professores, 

inicial ou continuada, as devidas condições de consolidação do conhecimento e de habilidades que 

extrapolem a competência técnica e o compromisso político de cada professor. 

 Impõe-se, neste sentido, pensar a respeito do autoconhecimento e da autonomia, incorporados 

na prática pedagógica do professor, ou seja, no seu ato de reflexão-ação-reflexão, não como prática 

imediata, e sim a partir de sua função de educador, num processo reflexivo que ofereça embasamento 

para continuar o exercício da sua prática pedagógica com significado. 

 

 A relevância da prática pedagógica reflexiva, defendida e atribuída por Schön (1992), está 

presente em diferentes estágios da formação do educador e inserida no Parecer CNE/CP n. 115, de 10 

de agosto de 1999 (Brasil, MEC, 1999), quando dispõe sobre os Institutos Superiores de Educação, e 

no Decreto 3.276/99, que faz referência à formação de professores em nível superior para atuar na 

educação básica como fundamental para a qualidade tanto da formação de professores quanto para a 

educação escolar em si. 

 O paradigma pedagógico proposto por Schön (2000), se contrapõe à perspetiva da formação 

dos profissionais pela bibliografia acadêmica, estabelecendo a epistemologia da prática instrumental, 

que encontra raiz na filosofia positivista, em que o Professor é emerso com a promessa de eficácia, 

denominado de “racionalidade técnica”. A racionalidade técnica deve ser incorporada na formação 

inicial do Docente, pois impede que se proliferem atos pedagógicos favorecidos pela manifestação da 
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curiosidade, norteados pelo senso comum, quebrando preconceitos, fomentando a criatividade e a 

criação de condições para que o Professor aprenda a inserir espaços de reflexão-na-ação, e estes se 

tornem cotidianos. Nas palavras de Peres (1992: 96): 

 

   Segundo o modelo da racionalidade técnica, a atividade do profissional é sobretudo instrumental, dirigida para 

solução de problemas mediante a aplicação rigorosa de teorias e técnicas cientificas. Para serem eficazes, os profissionais 

da área das ciências sociais devem enfrentar os problemas concretos que encontram na prática, aplicando princípios 

gerais e conhecimentos científicos derivados da investigação.  

 

 

  Schön (2000), tem disseminado a ideia de profissional reflexivo, afirmando que a formação de 

professores deve embasá-los para que o seu repertório técnico e suas atividades cotidianas sejam os 

pilares de atuação em situações incertas, instáveis, presentes na prática pedagógica cotidiana, 

tornando-os capazes de fomentar o conflito de valor, e diferenciando ação e reflexão na ação. 

 Nesta perspetiva, o professor reflexivo aprende no convívio com seus alunos, interagindo com 

estes, e transformando sua prática num instrumento de redimensionamento para as necessidades 

momentâneas. Segundo o ponto de vista de Schön, a formação de professores que estão em serviço é 

privilegiada em termos teóricos e práticos, proporcionando-lhes exercer uma reflexão constante sobre 

sua atuação pedagógica, o que aponta para a relevância da formação continuada de professores. 

“Deveríamos apoiar os indivíduos que já iniciaram este tipo de experiência, promovendo os contatos 

entre as pessoas e criando uma documentação sobre os melhores momentos de sua prática.” (Schon, 

2000, p. 91). 

 Consideramos que a qualidade da prática pedagógica se constrói com base no conhecimento 

sobre a história dessa mesma prática e da sua experiência profissional e, na medida em que o professor 

aplica seus saberes nas suas experiências e os submete ao reconhecimento por parte dos outros grupos 

produtores de saberes, consolidar-se-ia um saber gerado da sua própria prática. Ao seguir as ideias de 

Nóvoa (1992:103-104) temos que: 

 

 Para compreender melhor este importante e complexo componente da atividade do profissional prático, é 

necessário distinguir três conceitos diferentes que integram o pensamento prático na sua acepção mais lata: 

conhecimento-na-ação e reflexão sobre a ação e sobre a reflexão. 

 

 

   A prática pedagógica cotidiana possui um conhecimento que muitas vezes está calado, em 
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virtude de sua execução ser controladora e específica, situando-se como uma ação espontânea, sem 

haver reflexão sobre ela, antes ou depois de ser executada, e sem haver consciência do conhecimento 

em que estamos nos embasando para realizá-la. Esse tipo de situação antecede a ação, sem estar 

propriamente na ação.  

De acordo com as afirmações de Schön (2000), este saber consiste num conjunto de regras 

estruturadas e desencadeadas na ação, evidenciando-se na aplicação da decisão, pois este 

conhecimento se dá apenas encaminhado pela prática, o que podemos considerar também como senso 

comum. 

 Na perspetiva reflexiva proposta por Schön (2000), situações que ocorrem repentinamente 

proporcionam o que o referido autor classifica como reflexão na ação. Propõe uma reflexão sobre a 

ação e que esta seja emersa da situação em que nos encontramos. A reflexão ocorre diretamente sobre 

os resultados da ação, sobre a ação em si mesma e sobre o conhecimento intuitivo. Portanto, podemos 

considerar que o paradigma educacional proposto por Schön (2000) reforça a ideia da necessidade de 

haver, desde a formação inicial dos Professores, a prática da reflexão de sua própria prática, como 

condição primordial para melhoria da qualidade do seu ato pedagógico, e princípio para sua formação 

continuada, consequência do próprio exercício do magistério. 

 Relacionando esse paradigma com as propostas dos “Referenciais para Formação de 

Professores para o uso das TIC” (BRASIL, 1999:36-37), consideramos que há presença do 

pensamento pedagógico de Schön no documento e nas suas propostas. A proposta de formação de 

Professores do futuro busca a formação enquanto educadores críticos, ativos, reflexivos, 

questionadores e com saberes necessários para encontrar uma pedagogia desafiadora e que consiga 

“diferenciar o ensino fazendo que cada aprendiz vivencie, tão frequentemente quanto possível, 

situações fecundas de aprendizagem.” (Perrenoud, 2000: 10). 

 A verdade é que acreditamos na sugerida formação de Professores para a utilização das 

Tecnologias de Informação e Comunicação centrada numa perspetiva multirreferencial, e que prioriza 

proporcionar os futuros Docentes diálogos entre a teoria e a prática do Professor, no seu processo de 

formação inicial e continuada, tomando como referencia teórica a categoria da “reflexão-na-ação” 

apresentada por Schön (2000). 
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 2.3 Tecnologias Educativas 

 

    Complementando ao tópico anterior desse estudo Dorigoni e Silva (2007) doutrinam que o 

avanço tecnológico se colocou presente em todos os setores da vida social, e na educação não 

poderia ser diferente, pois o impacto desse avanço se efetiva como processo social atingindo todas 

as instituições, invadindo a vida do homem no interior de sua casa, na rua onde mora, nas salas de 

aulas com os alunos, entre outros. Desta forma, os aparelhos tecnológicos dirigem suas atividades 

e condicionam seu pensar, seu agir, seu sentir, seu raciocínio e sua relação com as pessoas, 

Merchán e Porras (1994) apud Marques e Escola (2013:280) salientam que: 

 

  As tecnologias, não têm que se identificar-se, necessariamente, com a utilização de computadores. Por 

tecnologias devemos entender aqueles meios eletrônicos que armazenam, criam, recuperam e transmitem a 

informação velozmente e em quantidades grandes. A tecnologia abarca, portanto, um campo muito amplo e o seu 

potencial deriva de um combinado dos seguintes elementos: (1) tratamento, armazenamento e recuperação de 

informação; (2) transmissão de informação; e, (3) manipulação da informação. 

 

 

        Andrade e Teruya (2007:04) acrescentam ainda que: 

 

 No Brasil, as primeiras iniciativas datam no início da década de 70 do século XX, quando as universidades de 

São Paulo, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul, mobilizaram ações e projetos para pensar o uso do computador na 

educação. A implantação do programa de informática na educação iniciou-se oficialmente na década de 80, através 

do I e II Seminário Nacional de Informática na Educação – 1981 e 1982, respectivamente. 

 

 

     Frente a essas citações nos estudos de Farias (2004) destaca-se que na aurora do século XXI, os 

professores necessitam estar preparados para interagir com uma geração mais atualizada e mais 

informada, porque os modernos meios de comunicação, os procedimentos didáticos, nesta nova 

realidade, devem privilegiar a construção coletiva dos conhecimentos mediada pela tecnologia, na qual 

o professor é um partícipe proativo que intermedia e orienta está construção. 

 

     Corrobando a esta afirmação Belloni (2001: 57) ressalta: 

 

 As crianças e os adolescentes nas sociedades contemporâneas aprendem mais como a televisão do que com os 

pais e professores? Como caracterizar este mais? Mais informações, mais conhecimentos pontuais? Modelos de 

comportamento, opiniões políticas? Possibilidades de desenvolver sua sensibilidade? A televisão oferece tudo isso e muito 
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mais. A televisão, ao pretender reproduzir o universo real em sua complexidade, constrói um simulacro do mundo em que 

o indivíduo acaba se encontrando, assumindo as imagens produzidas como se fosse sua vida real. E estas imagens 

penetram a realidade, transformando-a, dando-lhe forma. 

 

 

     O fato é que os professores devem reconhecer esta realidade, o que não significa afirmar, que 

devem abrir mão de utilizar a mídia como fonte motivadora conectada com a realidade vivida por 

alunos e Professores. De acordo com Caldas (2006) na verdade trata-se, na verdade, de fornecer os 

elementos necessários a alunos e professores para fazerem a leitura crítica da mídia a partir da leitura 

do mundo, tarefa ímpar da escola, que tem ou deveria ter os instrumentos necessários para estabelecer 

a necessária relação e conexão entre os fragmentos dos fatos e sua historicidade. 

     Escola (2005) apud Marques e Escola (2013: 286), destacam que: “contrariamente à rapidez 

das múltiplas inovações tecnológicas, bem como do fenómeno de obsolescência correlacionado, os 

ritmos da mudança no setor educativo primam pela morosidade, em que a principal fragilidade, reside 

numa insuficiente consideração do contexto no qual os computadores podem ser utilizados”.  

     Ainda dentro desse contexto Faria (2004) completa que as mudanças por que passa a sociedade 

exigem um sistema educacional renovado. O mercado de trabalho precisa de pessoas mais 

qualificadas, com mais conhecimento (e não só informação), mas também muito mais criativas, que 

pensem, tenham iniciativa, autonomia, domínio de novas tecnologias e competência para resolver as 

questões que se apresentam no cotidiano da vida. 

     Assim, o estabelecimento de um clima organizacional aberto, inovador e investigativo é 

atribuição não só do professor, mas de toda escola a qual, valorizando a invenção e a descoberta, 

possibilita a aprendizagem sociointerativa. Neste ambiente, educadores e educandos aprendem a 

problematizar, conviver com a incerteza e a divergência e juntos encontrar o caminho.  

     Neste sentido, o uso das tecnologias pode contribuir para a inclusão digital dos alunos de 

ensino básico da rede pública, porém para efetivar a aplicação das tecnologias de informação e 

comunicação na escola, após a constatação de sua importância e necessidade, é preciso criar 

conhecimentos e mecanismos que possibilitem sua integração à educação evitando o deslumbramento 

ou o uso indiscriminado da tecnologia por si e em si. 

     Contudo, é imprescindível enfatizar o cunho pedagógico em detrimento das virtualidades 

técnicas, fugindo do discurso ideológico procedente da indústria cultural. Frente a este cenário Oliveira 

e Ferreira (2009), destacam a relevância da quebra dos estereótipos educacional como sendo 
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fundamental hoje no contexto educacional desde a educação infantil a primeira etapa da educação 

básica até o ensino médio. 

     Remetendo os alunos, a novas possibilidades e visualizações acerca do mundo em que vivem e 

ainda, a oferecer possibilidade de aproveitar cada momento intensamente para criar, formar e inovar. 

Reformulando seus conceitos para que eles possam agir e interatuar no mundo em que vivemos. 

     Em relação à educação on-line, Moran (2012), diz que a mesma está começando a trazer 

contribuições significativas para a educação presencial.  

     Algumas universidades integram aulas presenciais com aulas em atividades virtuais, 

flexibilizando tempos e espações e ampliando os espaços de ensino-aprendizagem, até agora 

praticamente confinados a sala de aula. No Brasil, a Portaria Nº 2.253, de 18 de outubro de 2001/MEC, 

regulamenta a oferta de disciplinas não presenciais em cursos reconhecidos nas instituições de ensino 

superior, desta forma, as disciplinas integrantes do currículo de cada curso superior reconhecido 

poderão utilizar o método não presencial de até 20% da carga horária total. 

 

2.4 Metodologias Inovadoras nas Escolas Públicas  

 

     Este capítulo torna-se necessário conceituar e distinguir as mídias impressas e tecnológicas que 

podem ser utilizadas como ferramentas de ensino básico nas escolas públicas, dentro dessa conjuntura 

a humanidade tem sido desafiada a testemunhar duas transições importantes que afetam 

profundamente a sociedade: O advento da sociedade do conhecimento e a globalização. 

     Onde Oliveira Filho (2010), sobressai afirmando que o uso Pedagógico do computador e da 

Internet na Escola como veículo de promoção da aprendizagem é uma temática que suscita uma série 

de reflexões e consequentes ações nas pessoas envolvidas com a tarefa educativa, na tentativa de 

buscar caminhos que ampliem a qualidade do ensino e da aprendizagem. 

     Essa afirmação nos leva a pensar enquanto docente na transformação do espaço-tempo 

educativo num campo de onde emergem atividades curriculares que articulem os conteúdos às ações, o 

saber ao viver. Isso implica superar a fragmentação do currículo escolar, organizado em disciplinas. O 

processo de mudança paradigmática atinge todas as instituições e em especial a educação e o ensino 

nos diversos níveis, principalmente nas universidades. E essas transformações exigem da sociedade 

uma aprendizagem constante.  
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        De acordo com Tardy (apud Sampaio e Leite, 1999: 09): 

 

 Os alunos já pertencem a uma civilização que podemos chamar de icônica, enquanto os professores ainda 

pertencem a uma civilização pré-icônica. Esse fato não pode ser ignorado. Por essa razão, todo esforço deve ser 

despendido no sentido de uma preparação sólida do professor para lidar, inclusive, com a presença das tecnologias que 

exigem novas habilidades das pessoas. Caso contrário, “seria como se um analfabeto tivesse a pretensão de ensinar a 

alguém que já sabe ler o bom uso da língua”.  

 

     O advento da economia globalizada e a forte influência dos avanços dos meios de 

comunicação e da informática aliados à mudança de paradigma da ciência não comportam um ensino 

conservador repetitivo e acrítico nas universidades que se caracterize por uma prática pedagógica 

conservadora, repetitiva e acrítica. 

     A produção do saber nas áreas do conhecimento leva o professor e o aluno a buscar processos 

de investigação e pesquisa. O aluno precisa ultrapassar o papel de passivo, de escutar, ler, decorar e de 

repetidor fiel dos ensinamentos do professor e tornar-se criativo, crítico, pesquisador e atuante para 

produzir conhecimento. Entre as principais mídias impressas e tecnológicas que podem ser utilizadas 

em sala de aula na prática docente podem listar: computador e a internet, lista eletrônica/fórum, 

aulas-pesquisa, e a construção cooperativa, Barroso e Escola (2013: 213) acrescentam ainda que: 

 

 A evolução prodigiosa da informática e o surgimento da internet tornaram a educação de hoje num fenômeno rico 

de potencialidades, onde as fronteiras e barreiras geográficas tendem a esbater-se. Hoje, o mais importante 

limite/barreira no acesso ao conhecimento é o domínio estrutural, prendendo-se com questões de cobertura, de 

fornecimento de serviços de dados ou, com a ausência de equipamento informático. As barreiras do mundo físico forma 

ultrapassados em poucas décadas, elevando o conhecimento humano à escala global e de acesso generalizado, dando 

assim, um novo significado ao conceito de tecnologia educativa, que passa a designar-se como sendo uma interligação 

complexa de recursos de onde se salienta a interatividade dos sujeitos, métodos, ideias e meios para atingir um fim, de 

forma a promover e a estimular a aprendizagem humana. 

 

 

 

      É fundamental estabelecer uma relação com os alunos, procurando conhecê-los, fazendo um 

mapeamento dos seus interesses, formação e perspectivas futuras, descobrindo as competências dos 

alunos em cada classe, e que contribuições poderiam dar ao curso, permite ao educador construir 

caminhos de aprendizagem em cada etapa do processo educativo. O Professor de Ciências ou 
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Matemática praticando o papel de pesquisador junto com os alunos problematiza e desafia-os, pela 

utilização da tecnologia, à qual os jovens contemporâneos estão mais habituados, surgindo mais 

facilmente à interatividade.   

       Em seus estudos elenca uma série de dinâmicas que podem ser facilitadoras com relação à 

preparação dos Professores para a utilização do computador e da internet: Ensinar nas escolas públicas 

utilizando a Internet exige uma forte dose de atenção do Professor. A navegação precisa de bom senso, 

gosto estético e intuição. Bom senso para não se deter, diante de tantas possibilidades, em todas elas, 

sabendo selecionar, em rápidas comparações, as mais importantes. A intuição é um radar que vamos 

desenvolvendo a medida que “clicamos” o mouse nos links que nos levarão mais perto do que 

procuramos. 

 

         2.4.1 O Computador e a Internet: propostas metodológicas  

 

       Segundo Escola (2013), o computador permite resolver problemas que antes eram muito 

difíceis com papel e lápis. Hoje todos podem trocar informações com rapidez e a baixíssimo custo. 

Mas isso não garante a aquisição e a construção do conhecimento se não estiverem integrados em 

ambientes de ensino-aprendizagem bem planejados.  

       Assim sendo, o aluno pode se apropriar das tecnologias para colher informações e se tornar 

autor do seu conhecimento, cabe ao Professor o papel de guia e mediador nessa criação. As tecnologias 

são mais um instrumento para o desenvolvimento do pensamento, da capacidade de expressão, ajuda 

na solução de problemas e na tomada de decisões, mas para que os objetivos educacionais desejados 

sejam alcançados, faz-se necessária a orientação do educador. Para isso, sua primeira tarefa é não 

permitir que o uso da internet na escola se torne num processo inútil e dispersivo. Precisa traçar metas 

e procurar atingi-las, como integrar a internet ao currículo das disciplinas, estimular a personalização 

das atividades educacionais, a pesquisa, a autonomia e promover a reflexão. 

        O Docente necessita estar atento e tomar alguns cuidados na hora de propor alguma atividade 

na grande rede mundial, direcionando o aluno para a construção do conhecimento, para que esse aluno 

não se perca no emaranhado de informações que encontramos na internet. O aluno precisa aprender a 

selecionar as informações mais relevantes no leque de possibilidades que lhe é oferecido (Rivas, 

2013). 
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 O Professor precisa estar atento com relação a elaboração dos conteúdos e das propostas de 

atividades. Assim, a pesquisa carece ser direcionada para textos que se relacionem com o tema 

anteriormente proposto e todas as atividades devem estar relacionadas para o sucesso das tarefas 

propostas e todas as tarefas devem levar o aluno à aquisição do conhecimento. 

 

         2.4.2 Lista eletrônica/Fórum 

 

        A lista eletrônica interna ajuda a criar uma conexão virtual permanente entre o professor e os 

alunos, a levar informações importantes para o grupo, orientação bibliográfica, de pesquisa, a diminuir 

dúvidas, trocar sugestões, enviar textos e trabalhos. A lista eletrônica é um novo campo de interação 

que se acrescenta ao que começa na sala de aula, no contato físico e que depende dele.  

 

         2.4.3 Aulas-pesquisa 

 

         Presentemente, o papel do Professor das escolas públicas, é o de gerenciador do processo de 

aprendizagem, é o coordenador de todo o andamento, do ritmo adequado, o gestor das diferenças e das 

convergências. Os grandes temas da matéria são coordenados pelo professor, iniciados pelo Professor, 

motivados pelo professor, porém pesquisados pelos alunos.  

          A pesquisa grupal na Internet pode começar de forma aberta, dando somente o tema sem 

referências a sites específicos, para que os alunos procurem de acordo com a sua experiência e seu 

conhecimento prévio. Frente a esse novo olhar de ensino e para sala de aula, temos nos estudos de 

Barroso e Escola (2013: 216): 

 

    Esse paradigma redutor associado aos modelos tradicionais de ensino, deixa de fazer sentido na atual 

sociedade, não sendo concebível que um jovem que adotou o celular, como instrumento principal de comunicação e de 

conexão com outro, seja impedido de utilizá-lo na sala de aula. Se assim for, estamos a coabitar a liberdade do aluno que 

escolheu aquela forma de comunicar e de estar no mundo. É claro, que o aluno não pode fazer mau uso ao celular nem 

com isso incomodar ou perturbar o bom funcionamento da aula. 

 

          O Docente deve incentivar a troca constante de informações, a comunicação, mesmo parcial, 

dos resultados que vão sendo obtidos, para que todos possam se beneficiar dos achados dos colegas. É 
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mais importante aprender através da colaboração, da cooperação, do que da competição, o uso do 

celular pode trazer inúmeros benefícios no processo de ensino-aprendizagem, pois se torna um 

instrumento de pesquisa in loco, enriquecendo o conteúdo ministrado na aula. 

 

         2.4.4 Construção cooperativa 

 

        A Internet favorece a construção cooperativa, o trabalho conjunto entre professores e alunos, 

próximos física ou virtualmente. Uma das formas mais interessantes de trabalhar hoje 

colaborativamente é criar uma página dos alunos, como um espaço virtual de referência, onde é 

possível construir e colocar o que acontece de mais importante no curso. “Sites provisórios, interno, 

sem divulgação, que eventualmente poderá ser colocado à disposição do público externo, um ainda 

sites individuais ou de pequenos grupos que se visibilizam quando os alunos acharem conveniente”.  

 

         2.4.5 Preparar os Professores para a utilização do computador 

 

        A acelerada mudança em todos os níveis leva a ponderar sobre uma educação planetária, 

mundial e globalizante, dentro desse contexto Valente (1993: 31), doutrina que: 

 

 O uso pedagógico do computador permite ao professor percorrer concepções de aprendizagem que contrapõem a 

escola tradicional, onde a relação que o sujeito estabelece com o objeto define novos universos de construção do 

conhecimento. Nesse caso, o objetivo da formação desse profissional não deve ser a aquisição de técnicas ou metodologias 

de ensino, mas de conhecer profundamente o processo de aprendizagem. 

 

 

     O computador e seus inúmeros recursos nos permitem pesquisar, simular situações, testar 

conhecimentos específicos, descobrir novos conceitos, ideias, produzir novos textos, avaliações e 

experiência, que vão desde seguir algo pronto (tutorial), até criar algo diferente, sozinho ou com 

outros. Quando em rede, o computador se converte em um meio de comunicação extremamente 

poderoso para o ensino e aprendizagem.  

     O computador, enquanto ferramenta, não é um instrumento que ensina o aluno, mas ferramenta 

com a qual o aluno desenvolve determinada tarefa seja na escola ou fora dela. Permite também que 

sejam explorados aspectos pedagógicos que desenvolveram com material tradicional (Oliveira Filho, 
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2010). 

 

         2.4.6 Questões que a Internet coloca ao Professor 

 

 Dorigoni e Silva (2007: 15) salientam que: 

 

 A Internet tem cada vez mais atingido o sistema educacional e as escolas. As redes são utilizadas no processo 

pedagógico para romper as paredes da escola, bem como para que aluno e professor possam conhecer o mundo, novas 

realidades, culturas diferentes, desenvolvendo a aprendizagem através do intercâmbio e aprendizado colaborativo. 

 

     O computador e a Internet são produtos da indústria cultural que se constituem em 

instrumentos da sociedade capitalista, cujo acesso ainda é de poucos. Assim, a informática na educação 

é indispensável, neste momento histórico de desenvolvimento tecnológico, para o processo de 

democratização da escola pública, porque se entende que a desigualdade de oportunidades 

educacionais pode ter como consequência a desigualdade econômica e social (Andrade; Teruya, 2007). 

     De acordo com Soares, para conquistar os meios e se construir uma sociedade em 

comunicação, três atitudes são necessárias:  

 "receber crítica e ativamente as mensagens dos meios; 

 manter vigilância sobre as políticas de comunicação do Estado, das empresas privadas e das 

organizações que, de certa forma, exercem poder sobre a vida cotidiana das pessoas; 

 buscar algum acesso aos meios e usá-los de acordo com os interesses da cidadania" (Soares, 

2012:51). 

2.4.7 Alguns problemas no uso da internet na educação 

 

    Conceitua Figueiredo (2005:.324), que transformar uma escolha de Tecnologia da Informação em 

sucesso nas escolas depende muito da cultura organizacional, de visão e alinhamento estratégico, do 

envolvimento das pessoas, do comprometimento dos usuários, do contexto e significado que é 

constituído em torno das soluções e do valor agregado ao trabalho e aos negócios.  

    De acordo com Figueiredo (2005, p.324), com a ajuda do “wetware” é possível que os professores 

passem a considerar além do “software” e do “hardware” empregados em soluções de gestão do 

conhecimento e de Tecnologia da Informação, os conhecimentos, as habilidades e as perícias humanas 

envolvidas nos processos.  
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 O “wetware” compreende os conhecimentos e habilidades que desenvolveram e acumularam 

ao longo do tempo em torno de algumas tecnologias ou processo, ao lidar com os desafios e tarefas do 

cotidiano. Da troca de uma máquina de escrever à troca de uma planilha eletrônica ou de uma máquina 

industrial, tudo deveria passar pela análise do “wetware”.  

     Todas essas iniciativas que procuram unir Comunicação e Educação foram denominadas por 

Mário Kaplún de Educomunicação, termo definido por Soares como "toda ação comunicativa no 

espaço educativo, realizada com o objetivo de produzir e desenvolver ecossistemas comunicativos" 

(Soares, 2012).  

     Neste texto, Soares define como possíveis materializações do campo quatro áreas concretas de 

intervenção social:  

 A área da "educação para a comunicação", constituída pelas reflexões em torno da relação entre 

os pólos vivos do processo de comunicação, assim como - no campo pedagógico - pelos programas de 

formação de receptores autónomos e críticos frente aos meios (Educação para a Comunicação, "Media 

Education" ou "Media Literacy"):  

        A área de "mediação tecnológica na educação", compreendendo os procedimentos e as 

reflexões em torno da presença e dos múltiplos usos da tecnologia da informação na educação;  

        A área da "reflexão epistemológica", sobre a inter-relação Comunicação/ Educação como 

fenômeno cultural emergente;  

        A área da "gestão comunicativa", designando toda ação voltada para o planejamento, execução 

e avaliação de planos, programas e projetos de intervenção social no espaço da inter-relação 

Comunicação/Cultura/Educação, criando ecossistemas educativos (Soares, 2004).  

 

         2.4.8 Mudanças no Ensino Presencial com Tecnologias  

 

     Segundo Soares (2012), mesmo as escolas que, de uma forma, ou de outra incorporam em seu 

contexto tecnologias de comunicação como recursos facilitadores ao educador, falta a essas 

instituições uma "reflexão contextualizada sobre a realidade representada pela presença da 

comunicação na sociedade contemporânea, uma reflexão que supere o inócuo deslumbramento frente 

às novas e sempre mutantes tecnologias". 

     Além disso, muitas vezes a inserção de novas tecnologias em sala de aula não produz uma 

mudança no paradigma meramente instrumental e mecanicista de ensino e, "nesses casos, a tecnologia 
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acaba servindo para fazer, com uma roupagem nova, o que já se fazia na escola do século passado 

embora, neste caso, com um custo ainda maior" (Ramal, 2002, p. 26).  

          

2.4.9 Equilibrar o presencial com o virtual 

 

     A possibilidade de interagir com o mundo digital viabilizaria uma "inovadora multiplicidade de 

pontos de vista, essa riqueza de leituras precisa ser digerida e incorporada pela escola caso ela tenha a 

pretensão de sobreviver como locus privilegiado de produção e disseminação do saber humano".  

     Para que a instituição-escola se modifique e incorpore de forma reflexiva as tecnologias da 

comunicação e informação, torna-se indispensável o repensar sobre os métodos de 

ensino-aprendizagem que permeiam esta instituição, ainda baseada na tecnologia da sala de aula, em 

que o professor é visto como o detentor do conhecimento que transmite seu saber a alunos que são 

encarados como simples receptores de informações.  

     Contudo, os meios de comunicação e as novas linguagens ainda não foram incorporados de fato 

pela escola, uma instituição ainda tradicional e que possui dificuldade de estabelecer uma ligação com 

a realidade dos alunos e as transformações da sociedade.  

    Assim, o ensino acaba se tornando estático, baseado em conteúdos, e a vida que acontece dos lados 

de fora dos muros da instituição é dinâmica, permeada de mudanças constantes (Passarelli, 2004). 
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Parte 2 – QUADRO METODOLÓGICO 

3. CAPÍTULO – METODOLOGIA DA INVESTIGAÇÃO  

 

     Este capítulo apresenta a metodologia utilizada na investigação, que se refere aos fundamentos 

e pressuposto filosófico que estruturam um estudo específico. Na atualidade, percebemos que a 

diversidade e relatividade de fundamentos, ideologias, conceitos e conhecimentos, norteiam a ciência 

com novos paradigmas científicos, abrindo um leque de possibilidades que podem conduzir uma 

pesquisa a diversos caminhos e respostas. 

     Diante do contexto, iniciamos este capítulo partindo dos conceitos: quanto ao conhecimento 

científico; quanto ao método; quanto à natureza da pesquisa; aos objetivos e procedimentos, para que 

fiquem claros os porquês dos caminhos percorridos e das opções realizadas. 

 

     3.1 Conhecimento Científico 

 

     Segundo Lakatos (2010), o conhecimento científico é o resultado de uma investigação 

metódica, sistemática da realidade, transcendendo os fatos e os fenômenos em si mesmos e 

analisando-os, a fim de descobrir suas causas e chegar à conclusão das leis gerais que os governam.  

     O conhecimento científico é um conhecimento real, pois, lida com ocorrências ou fatos, suas 

preposições ou hipóteses têm a sua veracidade ou a sua falsidade comprovada por meio da 

experimentação e não apenas pela razão. A apuração e constatação são fatores primordiais. Buscamos 

por leis e sistemas, construir objetivos que explicam de maneira racional o que está sendo observado. 

Não nos satisfazemos somente com explicações precisamos de provas concretas.  

     Considerando-se que o objeto da ciência é o universo material, físico, perceptível por meios dos 

órgãos dos sentidos ou da ajuda de instrumentos investigativos, o conhecimento científico se verifica 

na prática, pela demonstração ou pela experimentação.   

     Dessa maneira Lakatos (2010), propõe que seja dado a conhecer os segredos da realidade, eles 

devem ser explicados, demonstrados com clareza e precisão e permitindo o descobrimento de suas 

relações de predomínio, igualdade ou subordinação com outros fatos ou fenômenos, o que resulta na 

conclusão de leis gerais, válidas universalmente para todos os casos da mesma natureza.  Diante das 

inúmeras formas de conhecimento, o que é afinal conhecimento científico? Buscamos tal resposta na 



67 

 

explicitação de Fonseca (2002: 11):  

 

 O conhecimento científico é produzido pela investigação científica, através de seus métodos. Resultante do 

aprimoramento do senso comum, o conhecimento científico tem sua origem nos seus procedimentos de verificação 

baseados na metodologia científica. É um conhecimento objetivo, metódico, passível de demonstração e comprovação. O 

método científico permite a elaboração conceitual da realidade que se deseja verdadeira e impessoal, passível de ser 

submetida a testes de falseabilidade. Contudo, o conhecimento científico apresenta um caráter provisório, uma vez que 

pode ser continuamente testado, enriquecido e reformulado. Para que tal possa acontecer, deve ser de domínio público. 

 

 

     O conhecimento científico é aquele produzido pela investigação científica. Logo, ele é factual 

porque lida com ocorrências ou fatos reais. É sistemático, pois ordena logicamente as ideias (teoria) e 

não conhecimentos dispersos e desconexos. Possui a característica da verificabilidade, de modo que as 

afirmações (hipóteses) que não podem ser comprovadas não pertencem ao âmbito da ciência. 

Constitui-se em conhecimento falível, em virtude de não ser definitivo, absoluto ou final e, por este 

motivo, aproximadamente exato. Assim, novas proposições e o desenvolvimento de técnicas podem 

reformular o acervo das teorias existentes, e nem sempre a verdade de ontem é a de hoje. Desse modo, 

o conhecimento científico é um eterno construto (Marconi; Lakatos, 2010). 

     Compreende-se que o procedimento científico decorre inicialmente de um problema que 

desafia a inteligência humana. O cientista elabora uma hipótese ou identifica uma questão de pesquisa 

e propõe as condições para seu controle, a fim de confirmá-la ou não, no entanto, nem sempre a 

conclusão é imediata, sendo imprescindível repetir às experiências ou rever inúmeras vezes as 

hipóteses/questões de pesquisa. 

     Quanto às características, há um consenso na literatura especializada de que o conhecimento 

científico é: racional, objetivo, factual, transcende aos fatos, analítico, claro e preciso: busca evitar 

ambiguidade, comunicável, verificável, depende de investigação metódica, sistemático, acumulativo, 

falível, geral, explicativo, preditivo, aberto e útil. Portanto, o conhecimento científico é real (factual), 

pois lida com “forma de existência que se manifesta de algum modo” (Trujillo, 2004:14).  

     Constitui um conhecimento contingente suas proposições ou hipóteses têm a veracidade ou 

falsidade conhecida através da experiência e não apenas pela razão, como ocorre no conhecimento 

filosófico. É sistemático, pois é um saber ordenado logicamente, formando um sistema de ideias 

(teorias) e não conhecimentos dispersos e desconexos.  
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     Tem a característica da verificabilidade, de tal maneira que as afirmações (hipóteses) que não 

podem ser comprovados não pertencem ao âmbito da ciência. Constitui-se em conhecimento falível, 

em virtude de não ser definitivo absoluto ou final e, por este motivo, é aproximadamente exato: novas 

proporções e o desenvolvimento de técnicas podem reformular o acervo de teoria existente.  

     Finalmente, o conhecimento científico deu um contributo significativo para compreensão do 

conhecimento. E para ser considerado científico, um método inquisitivo deve ser baseado na coleta de 

provas, de observações empíricas e mensuráveis dos sujeitos subalternos aos princípios específicos do 

raciocínio.   

     Os racionalistas Descartes, Spinoza e Leibnitz pressupõe que só a razão pode levar ao 

conhecimento verdadeiro. Por intermédio de uma cadeia de raciocínio em ordem descendente, da 

análise do geral para o particular, chega a uma conclusão.  

    Este estudo se constitui numa afirmativa de que as ferramentas midiáticas podem favorecer a 

prática docente de maneira a beneficiar o processo de ensino aprendizagem dos alunos da rede pública 

no município de Manaus, Estado do Amazonas. 

     Desse modo, o foco desta pesquisa é a comunidade escolar acerca da Educação Midiática, suas 

contribuições para a valorização da identidade dos educandos enquanto sujeitos. Para tanto, o 

problema a ser respondido refere-se: O uso da ferramenta midiática na escola pode estimular o 

processo ensino-aprendizagem? Para responder a esta questão, o objetivo geral é “Disponibilizar aos 

docentes formação continuada no âmbito das TIC, como forma de promover a mesma na sua prática 

nas escolas pública de Manaus”. 

     O estudo desta dissertação pretende diferenciar o pensamento do senso comum, busca o 

entendimento da realidade de maneira racional, descobrindo relações universais e necessárias entre os 

fenômenos decorrentes do uso da midiática no cotidiano escolar.  

 

 

    3.2 Conhecimentos acerca do método 

 

     Quanto ao método, tem-se que se constitui em um conjunto de processos pelos quais se torna 

possível conhecer uma determinada realidade, produzir determinado objeto ou desenvolver certos 

procedimentos ou comportamentos (Nascimento, 2008).  
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 Diante dessa abordagem, optou-se pela utilização do método indutivo por ser o que mais se 

aproxima das finalidades desta pesquisa, buscando generalizar algumas propriedades comuns em 

certos números de casos, partindo de premissas menores até às generalidades. 

     Assim, nasce o método dedutivo. Os principais instrumentos de dedução são os teoremas, as 

definições, os axiomas e os princípios. O método dedutivo foi formulado no século XVII por René 

Descartes (1596-1650), matemático e filósofo francês, considerado fundador da filosofia moderna.  

     Em Discurso do Método, sua principal obra Descartes expressa desapontamento com o saber de 

sua época. Grande parte daquilo em que ele acreditava se revelara falso. Descartes resolveu então, 

buscar somente o conhecimento que pudesse encontrar dentro de si mesmo ou da natureza. 

Empenhou-se em encontrar uma verdade irrefutável que servisse como princípio elementar de 

conhecimento. Descartes, considerado o fundador da filosofia moderna por ter incentivado os 

indivíduos a questionarem todas as crenças tradicionais e por ter proclamado a inviolável autonomia da 

mente, sua habilidade e direito de compreender a verdade. Suas declarações conscientizaram as 

pessoas de sua capacidade de entender o mundo através de suas próprias faculdades mentais.  

     Descartes considerava o método matemático como o caminho mais seguro para se chegar ao 

conhecimento. Aplicando o raciocínio matemático aos problemas filosóficos, podemos alcançar a 

mesma certeza e clareza evidenciadas na geometria.  

 O método dedutivo cartesiano complementa com perfeição a abordagem indutiva de Francis 

Bacon (1561-1626) foi um filósofo e ensaísta que se dedicou à filosofia científica. É considerado o 

fundador do método experimental.  

    Ressalta que sem conhecimento não existe poder. E que o método indutivo parte da observação 

dos fatos, através do raciocínio indutivo, ou seja, pela experimentação daquilo que podia ser passível 

de observação.   

     O método indutivo é um processo mental que, para chegar ao conhecimento ou demonstração 

da verdade, parte de fatos particulares, comprovados, para se chegar a uma conclusão. Parte de uma 

operação mental que consiste em se estabelecer uma verdade universal ou uma referência geral com 

base no conhecimento de certo número de dados singulares.  

    Em contraposição ao método indutivo, o método dedutivo não produz conhecimentos novos, suas 

conclusões são tiradas com base nos conhecimentos já existentes e que estavam implícitos. Logo, 

todos os cães têm um coração.  

 



70 

 

     O método empírico é baseado unicamente na experiência, é caracterizado pelo senso comum, 

sem nenhuma comprovação. O método científico, parte da observação sistemática dos fatos, da 

experiência, das deduções lógicas e da comprovação. Descartes definiu seu método como um conjunto 

de regras que, devidamente observadas, conduziriam ao conhecimento verdadeiro. Impossibilitado de 

tomar o falso pelo verdadeiro, só restaria ao seguidor do método à ampliação do conhecimento sem 

nenhum esforço mental inútil. Na segunda parte do Discurso sobre o Método Descartes apresenta 

quatro regras fundamentais:  

 

 Regra da evidência: Jamais aceitar alguma coisa como verdadeira, se isto não for evidente, caso a coisa não se 

apresente clara e distintamente ao espírito sem deixar margem de dúvida, não pode ser considerada como verdadeira. 

Regra da análise: Em geral, uma dificuldade é um conjunto de pequenos problemas, a análise da questão procura separar 

detalhadamente todas as partes do problema em maior número possível, entender as particularidades de cada uma e sua 

função como componente do todo. Regra da síntese: A partir do desmembramento de uma dificuldade em pequenos 

problemas e da solução dos problemas em partes, devem-se conduzir os pensamentos por ordem, começando pelos objetos 

mais simples e fáceis de conhecer e aos poucos ir rejuntando as partes e elevando o grau de complexidade das questões. 

Regra da enumeração: Fazer sempre enumerações tão completas e revisões tão gerais que se fique certo de não omitir 

nenhuma. A enumeração controla a análise, enquanto a revisão controla a síntese.  

 

 

     Portanto, nossa pesquisa apresenta-se o desafio de ser dedutiva tomando Descartes como 

teórico máster e possuindo a característica técnica de ser descritiva.  

 

 

    3.3 A pesquisa quanto à natureza 

 

     Este trabalho baseia-se na pesquisa básica, pois objetiva gerar novos conhecimentos úteis para 

o avanço da ciência sem uma aplicação prática prevista, quanto a sua natureza, por ser um tipo de 

estudo sistemático motivado pela curiosidade intelectual, que se preocupa com o desenvolvimento do 

conhecimento, pelo prazer de conhecer e evoluir cientificamente. 

     A pesquisa descritiva exige do investigador uma série de informações sobre o que deseja 

pesquisar. Esse tipo de estudo pretende descrever os fatos e fenômenos de determinada realidade 

(Triviños, 2007). São exemplos de pesquisa descritiva: estudos de caso, análise documental, pesquisa 

ex-post-facto. 
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     Para Triviños (2007, p. 112), os estudos descritivos podem ser criticados porque não pode 

existir uma descrição exata dos fenômenos e dos fatos. Estes últimos muitas vezes podem fugir da 

possibilidade de verificação total através da observação. Ainda para o autor, às vezes não existe por 

parte do investigador um exame crítico das informações, e os resultados podem ser equivocados; e as 

técnicas de coleta de dados, como questionários, escalas e entrevistas, podem ser subjetivas, apenas 

quantificáveis, gerando imprecisão.  Observa, registra, analisa e correlaciona fatos ou fenômenos 

(variáveis) sem manipulá-los é a atividade primordial de uma pesquisa descritiva.  

     Assim, esta procura descobrir, com a precisão possível, a frequência com que um fenômeno 

ocorre, sua relação e conexão com outros, sua natureza e características. Os dados por ocorrerem em 

seu habitat natural, precisam ser coletados e registrados ordenadamente para seu estudo propriamente 

dito. A pesquisa descritiva pode assumir diversas formas, entre as quais:  

 

     a) Estudos descritivos: trata-se do estudo e da descrição das características, propriedades e 

relações existentes na comunidade, grupo ou realidade pesquisada.  

     b) Pesquisa de opinião: procura saber atitudes, pontos de vista e preferências que as pessoas 

têm a respeito de algum assunto, com o objetivo de tomar decisões.  

      c) Pesquisa de motivação: busca saber as razões inconscientes que levam, por exemplo, um 

consumidor a utilizar determinado produto ou que determinam certos comportamentos ou atitudes.  

     d) Estudo de caso: é a pesquisa sobre um determinado indivíduo, família, grupo ou 

comunidade que seja representativo de seu universo, para examinar aspetos variados da sua vida.  

     e) Levantamento: caraterizam-se pela interrogação direta das pessoas cujo comportamento se 

deseja conhecer.  

    Basicamente, procede-se à solicitação de informações a um grupo significativo de pessoas acerca 

do problema estudado para, em seguida, mediante análise quantitativa, obterem-se as conclusões 

correspondentes a recolha de dados.  

 

   3.4 A pesquisa quanto aos objetivos 

 

     Em função das exigências na natureza do objeto de estudo, esse estudo se mostra como um 

caminho profícuo para a consecução dos objetivos propostos, uma vez que este estudo está relacionado 

à compreensão do sujeito da pesquisa, sendo este composto pelos professores da rede pública de 
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ensino.  A tentativa foi de capturar o significado que os sujeitos atribuem às questões que estão sendo 

focalizadas acerca do uso da midiática no contexto escolar e as suas próprias ações.  

 

 Nesse sentido, Marconi e Lakatos (2010: 54) compactuam da mesma informação dizendo que: 

 

 A pesquisa descritiva tem como objetivo primordial a descrição das características de determinada população ou 

fenômeno ou, então, o estabelecimento de relações entre variáveis [...] e uma de suas características mais 

significativas é a utilização de técnicas padronizadas de coleta de dados, tais como questionário e observação 

sistemática. 

 

 

     Utilizou-se um questionário na investigação, as técnicas padronizadas de recolha de dados, 

procurando com isto conhecer e entender as diversas situações e relações que ocorrem no processo de 

inclusão digital nas escolas e a utilização destas pelos Docentes.  

     Neste momento de acordo com os objetivos afirmamos que esta tese foi realizada através de 

levantamento de informações sobre um grupo significativo de pessoas neste caso os envolvidos com a 

comunidade escolar acerca da Educação Midiática favorecendo a prática docente a fim de beneficiar o 

processo de ensino aprendizagem dos alunos das escolas públicas nos cercando dos estudos sobre o 

problema abordado, para em seguida, mediante análise quantitativa, obtermos as conclusões 

correspondentes aos dados coletados.  

     Trata-se de Estudos descritivos, pois relatamos as características, propriedades e relações 

existentes na comunidade escolar pesquisada. E estruturamos uma Pesquisa de opinião, pois aplicamos 

instrumentos como questionários a fim de obter informações sobre atitudes, pontos de vista e 

preferências das pessoas envolvidas.  

     Podemos também afirmar que pelas atividades desenvolvidas pelo pesquisador essa ação aqui 

descrita pode ser classificada como pesquisa participante, pois a mesma esteve envolvida nas ações 

pesquisadas.  

     A Pesquisa Participante consiste na participação real do pesquisador com a comunidade ou 

grupo. Ele se incorpora ao grupo, confunde-se com ele. Fica tão próximo quanto um membro do grupo 

que está estudando e participa das atividades normais destes.  

     Para Mann (2000, p.96), a observação participante é uma “tentativa de colocar o observador e 

o observado do mesmo lado, tornando-se o observador um membro do grupo de molde a vivenciar o 

que eles vivenciam e trabalham dentro do sistema de referência deles”.  
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    A pesquisa participante criada por Bronislaw Malinowski: para conhecer os nativos das Ilhas 

Trobriand, ele se tornar um deles. Rompendo com a sociedade ocidental, montava sua tenda nas 

aldeias que desejava estudar, aprendia suas línguas e observava sua vida quotidiana (Fonseca, 2002).   

O observador participante enfrenta grandes dificuldades para manter a objetividade, pelo fato de 

exercer a influência no grupo, ser influenciado por antipatias ou simpatias pessoais, e pelo choque do 

quadro de referência entre observador e observado.  

     O objetivo inicial seria ganhar a confiança do grupo, fazer os indivíduos compreenderem a 

importância da investigação, sem ocultar o seu objetivo ou sua missão, mas, em certas circunstâncias, 

há mais vantagens no anonimato.  

  Em geral, são apontadas duas formas de observação participante: 

 

      a) Natural - Observador pertence à mesma comunidade ou grupo que investiga.   

       b) Artificial – Observador integra-se ao grupo com a finalidade de obter informações.  

 

    Exemplos de aplicação da pesquisa participante são o estabelecimento de programas públicos ou 

plataformas políticas e a determinação de ações básicas de grupos de trabalho. Assim, essa pesquisa 

adquire corpo quando afirma ser dedutiva, primando pela descrição dos fatos através de levantamento 

sistêmico e de pesquisa de opinião realizada através da participação do próprio pesquisador como 

professor nas escolas investigadas.  

    Passaremos agora a tratar das descrições dos itens que contam no instrumento de levantamento de 

dados.  

 

      3.4.1 Descrições do Campo da Dissertação  

 

    A presente dissertação teve como estrutura: aplicação de um guião aos Professores nas cinco 

escolas públicas na cidade de Manaus, o mesmo contendo uma parte objetiva e a outra subjetiva que 

nos conduziram ao levantamento do perfil desses, sendo esta a nossa primeira atividade de 

investigação.  

    As cinco escolas públicas da investigação foram: a Escola Estadual Marquês de Santa Cruz, Escola 

Estadual Santo Antônio, Escola Municipal Senador Fábio Pereira de Lucena Bittencourt, Escola 

Municipal Nossa Senhora das Graças e Escola Municipal Lili Benchimol.  
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                       Figura 1: Escola Estadual Marquês de Santa Cruz 

                         Fonte: própria do autor  

 

    A Escola Estadual Marquês de Santa Cruz foi criada pela Lei 139 de 11 de dezembro de 1964 e 

está situada à Rua Virgílio Ramos S/N no bairro de São Raimundo. Sua inauguração ocorreu em 01 de 

abril de 1965, iniciando de fato as atividades em 06 de abril do mesmo ano. Tendo a aula inaugural 

proferida pelo Governador do Estado do Amazonas Dr. Arthur Cézar Ferreira Reis. No início de sua 

criação funcionou com a modalidade de 1º e 2º grau de ensino. A escola recebeu esse nome, em 

homenagem ao D. Romualdo Antônio Seixas Bispo da Bahia, tornou-se o advogado da causa 

amazonense. Defendeu o desejo do povo do Amazonas, no Parlamento Imperial. Desenvolveu um 

projeto, que foi apresentado em 27 de maio de 1826 e pedia a graduação da antiga Capitania, como 

Província. A partir do ano de 2008, passou a ser Escola de Tempo Integral, funcionando com 10 

turmas, sendo 08 do 6º ano e 02 do 9º ano do Ensino fundamental. Atualmente oferece a modalidade 6º 

ao 9º ano do Ensino Fundamental, com dez turmas no total. Durante esses anos de existência, já 

passaram pela direção da escola 16 gestores. Na atual gestão a Profª Maria Alice Dinelly Mafra, que 

assumiu em janeiro de 2008, conforme a portaria de nº 10 de janeiro do mesmo ano. 

    A Escola Estadual Marquês de Santa Cruz procura desempenhar um trabalho pedagógico voltado 

para o desenvolvimento de uma consciência crítica, onde o indivíduo seja competente e capaz de atuar 

nas diversas manifestações sociais. Define, ainda, como filosofia de trabalho, tornar o aluno um ser 

consciente de sua importância na sociedade, não só do ponto de vista intelectual, mas, principalmente, 

quanto aos aspectos práticos de comportamento e de cidadania.  
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    Outro aspecto a se considerar é a valorização da família como célula importante na formação do 

cidadão em todo percurso de sua vida, pois a interação social entre os membros do grupo num 

ambiente estruturado fornece meios para o desenvolvimento do indivíduo. Sem dúvida, a educação 

deve estar fundamentada no intercâmbio comunidade-família-escola. Essa relação é significativa no 

processo de ensino, pois, o que o aluno aprende na escola não pode estar dissociado das suas vivências 

e aplicabilidade na prática do dia a dia. Assim, essa ideia é amplamente defendida pelos principais 

teóricos da educação:  

    “A escola traz o que está fora para dentro e procura dar sentido a todo o trabalho através da relação 

de aplicabilidade na vida” (Freinet, 2000, p.21. Revista Nova Escola, fev.). Para isso, a escola tem que 

se constituir num amplo espaço democrático, tornando-se possibilitadora de inclusão no mundo da 

cultura, da língua, dos números, das ciências e das tecnologias, assegurando, portanto, a identidade, a 

autonomia e a dignidade de cada indivíduo para que ele possa assumir o papel de sujeito de sua própria 

história numa atitude transformadora comprometida com a com o bem-estar individual e coletivo.  

    O conhecimento das Ciências na Escola Estadual Marquês de Santa Cruz propicia aos alunos a 

compreensão da natureza como se entende o universo, o espaço, o tempo, a matéria, o ser humano, a 

vida, descobrir e explicar novos fenômenos naturais, organizar e sintetizar o conhecimento de forma 

que o aluno possa participar e sentir-se parte integrante do Universo. 

 

 

                           
 
 
                      
 
 
 
 
 

 

 

 

Figura 2: Vista da Escola Estadual Santo Antônio  

Fonte: própria do autor 
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     A Escola Estadual Santo Antônio, iniciou-se no ano de 1971, como Escola Reunida Santo 

Antônio - na administração do Padre João de Wries. Suas atividades educativas foram firmadas a partir 

do convênio entre SEDUC e a Sociedade de Obras da Paróquia de Santo Antônio, no dia 10 de agosto 

de 1971. Posteriormente recebeu o nome de Sub - Unidade Santo Antônio, agregando-se à Unidade 

Marquês de Santa Cruz. Em seguida passou a ser Escola de 1º grau Santo Antônio, integrada a 

Unidade Educacional de São Raimundo.  

     No ano de 1985, no prédio novo, criou-se oficialmente o Decreto nº. 8812/ A, publicado no 

Diário Oficial no dia 26 de julho de 1985, funcionando com turmas de 1ª à 4ª série do 1º grau e 

Educação Especial. Após alguns anos, passou a ter o nome atual (nome dado em homenagem ao Santo 

Padroeiro do bairro) e, em 1996 a funcionar no turno noturno - atendendo turmas de 5ª à 8ª série do 1º 

grau e alfabetização no turno diurno.  

     A administração da escola já foi atendida por 10 gestores que dedicaram seus trabalhos e 

orientações em benefício da comunidade estudantil desta. A escola desenvolve suas atividades 

educativas nos três turnos, assim distribuídos: Matutino - Ensino Fundamental II do 6º ao 9º ano; 

Vespertino - Ensino Fundamental I do 1º ao 5º ano e Noturno - Ensino Fundamental II somente o 9º 

ano e Projeto Avançar fases 03 e 04, sob a gestão da Professora Rosilene Guimarães Belichar que 

assumiu as atividades em 28 de fevereiro de 2012 até a presente data.  

     A Escola Estadual Santo Antônio tem compromisso com o seu aluno na construção dos 

conhecimentos e formação de cidadãos  crítico-reflexivos  preparando-os  para  enfrentar   a 

iniciação no mercado de trabalho, capacitando-os a ingressar no nível médio e participar da sua 

comunidade, mediante os conhecimentos adquiridos na sua trajetória escolar. 

     Todas as atividades da Escola Estadual Santo Antônio, visam integração geral do educando. 

Discussão sobre valores e moral costuma causar conflitos e divergências entre indivíduos. Princípios 

particularmente necessários devem ser desenvolvidos juntos com a comunidade como valorização, 

respeito e preservação à vida para serem trabalhados com os alunos.  
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                 Figura 3. Escola Municipal Senador Fábio Pereira de Lucena Bittencourt 

                        Fonte: própria do autor  

   

 

     A Escola Municipal Senador Fábio Pereira de Lucena Bittencourt, localizada na   Rua 

Independência (antiga Rua 03),122, Nova Esperança, mantida pela Secretaria Municipal de Educação 

– SEMED, foi criada no dia 27 de setembro de 1987, pelo Decreto Municipal nº 003/89, com o 

objetivo de ministrar o Ensino de 1º grau nos termos da lei, nº 5692/71 funcionando nos turnos: 

matutino, vespertino e noturno.  

    A escolha do nome foi feita democraticamente pela comunidade, homenageando o Senador 

Fábio Lucena, nascido em Barcelos/AM, a 11 de julho de 1940, por sua imagem de homem público, 

conduta política ilibada e luta em defesa das camadas populares. Era jornalista, redator e editor do 

jornal A Crítica, bancário, economista e estudante de direito. Colaborava, também, com os jornais 

“Jornal do Comércio” e “A Tarde”. Faleceu em 14 de junho de 1987, na capital do Distrito Federal. 

     Ao ser inaugurado, teve como primeira diretora a técnica em Educação Ana de Fátima Martins 

Primo, sucedida pela professora Clélia Maia Ferreira. Alguns anos mais tarde, houve a intervenção da 

professora Irinéia, depois vieram as professoras: Jaqueline Coelho Pinheiro, Rosenilda Mar dos Reis 

Santos, Antônia Oleniva do Nascimento Sobrinho, Dinanci da Silva Cunha e Ednelson Feitosa de 

Oliveira. Desde janeiro de 2011, a escola está sob a gestão da professora Nadir Socorro Gonçalves 

Rodrigues. Quando inaugurada, a escola funcionava em quatro turnos, somente em 2010 passou a 

funcionar em três turnos. 

     A Escola possui atualmente dez salas de aula, uma biblioteca, um laboratório de informática, 

um refeitório, uma quadra coberta, um mini auditório, além da diretoria, secretaria, sala dos 

professores, coordenação pedagógica e um gabinete odontológico. Funciona em 03 turnos, atendendo a 
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modalidade de Ensino Fundamental com duração de 9 anos. 

     Em seu quadro efetivo, possui 65 funcionários assim distribuídos: 50 professores, 01 secretária, 

03 pedagogos, 01 apoio pedagógico, 04 professoras readaptadas (02 atuando como auxiliar 

administrativo, 02 atuando como auxiliar de biblioteca), 01 agente de saúde no matutino, 02 

merendeiras, 03 auxiliares de serviços gerais e 01 auxiliar operacional (contratado via processo 

seletivo), além de 05 funcionários tercerizados atuando como serviços gerais e merendeira. 

     A escola prima por um ensino de qualidade visando não só o desenvolvimento das 

potencialidades intelectual, moral e psíquica dos alunos, como também o sócioafetivo e a integração 

no meio em que vivem. Os profissionais da escola, direção, professores, pedagogos, funcionários em 

geral, estão empenhados em servir a comunidade interna e externa fazendo a integração objetivando 

uma sociedade melhor. A questão ambiental, a desigualdade social, a violência, são outros temas que 

têm seus efeitos/influência/interferência no cotidiano escolar, além da relevância mundial. 

       Retomando à problemática da evasão, em 2010, o turno noturno apresentou um índice de 37% 

de abandono, sendo que nos turnos matutino e vespertino, os índices foram 6% e 5,5% 

respectivamente, demonstrando o quanto precisamos avançar no combate ao abandono escolar 

prioritariamente no turno noturno. 

      Nesse sentido, temos que nos posicionar, enquanto instituição de ensino, refletindo sobre nosso 

papel perante essas questões. A Escola Municipal Senador Fábio Pereira de Lucena Bittencourt se 

propõe a fazer junto à sociedade uma construção coletiva, capaz de formar seres humanos autônomos, 

críticos, com capacidade de entender e cumprir seus deveres e reivindicar seus direitos, sabendo 

utilizar o conhecimento em prol do bem comum e justiça social. E, essa construção coletiva só é 

possível através da autonomia da escola. Das diferentes correntes epistemológicas, a Escola Municipal 

Senador Fabio Pereira de Lucena Bittencourt fez sua opção, apoiando-se na teoria de que o 

conhecimento é construído a partir da interação professor - aluno e objeto de conhecimento.  

     Acredita que o conhecimento só tem sentido quando possibilita o compreender, o usufruir e 

transformar a realidade. Para tanto, é importante perceber que o conhecimento só tem sentido para o 

indivíduo quando ele satisfaz a sua curiosidade e sua necessidade de compreender o meio em que vive. 

     Norteiam-se ainda, pela lei que dispõe sobre Educação Ambiental, Lei nº 9795 de 27 de abril 

de 1999: Art. 1°. Entende-se por educação ambiental os processos por meio dos quais o indivíduo e a 

coletividade constroem valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e competências voltadas 

para a conservação do meio ambiente, bem de uso comum do povo, essencial a sadia qualidade de vida 



79 

 

e sua sustentabilidade. Art. 2°.  

     A educação ambiental é um componente essencial e permanente da educação nacional, 

devendo estar presente, de forma articulada, em todos os níveis e modalidades do processo educativo, 

em caráter formal e não-formal.  

     A Agenda Ambiental, que está sendo implantada no ano de 2011 na escola, visa por meio de 

suas ações, minimizar situações locais de melhoria do ambiente, tornando-o mais sustentável, além do 

caráter de conscientização dos problemas ambientais em todas as esferas: locais, regionais, nacionais e 

mundiais.  

     A escola entende que para assegurar um aprendizado significativo, o professor tem que ser 

motivador, pois o aluno não pode ser um sujeito passivo, mas ativo e participante da construção do 

conhecimento. 

 Em 2011, a escola atende um total de 1021 alunos, distribuídos em três turnos, sendo 352 no 

matutino, 361 no vespertino e 298 no turno noturno. O corpo docente e não docente da escola 

totalizam 115 pessoas, das quais 50 são professores e 65, os demais funcionários. 

     Atualmente, vivemos sob o impacto de questões de variadas ordens, como a globalização, 

conflitos políticos/étnicos/religiosos, degradação ambiental, intolerância, violência, consumismo 

desenfreado e a chamada era da informação, na qual a tecnologia tem papel fundamental. No Brasil, 

além da maioria dessas situações, convivemos também com a desigualdade social, corrupção, 

crescente violência e índices educacionais baixíssimos, se compararmos com outros países, até mesmo 

nossos vizinhos latinos, como o Chile.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          Figura 4 – Escola Municipal Nossa Senhora das Graças 

                            Fonte: própria do autor 
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                     Figura 5. Laboratório de informática da Escola Municipal Nossa Senhora das Graças 

                      Fonte: própria do autor 

 

 

     A Escola Municipal Nossa Senhora das Graças define seu perfil através de um trabalho 

compromissado, ético e honroso que propicia à clientela um atendimento personalizado e um ensino 

público gratuito de qualidade.  

 Com a missão de capacitar o educando, através de suas atividades, a adquirir e desenvolver 

conhecimentos atualizados que lhe permitam interagir no mundo que o cerca, incentivando seu 

potencial através de uma opção educativa consistente, tendo em conta os princípios cívicos, sociais e 

democráticos. 

     A visão de futuro é que a Escola Municipal Nossa Senhora das Graças seja referência em nível 

de qualidade educacional no bairro da Colônia Antônio Aleixo, melhorando a sua credibilidade junto à 

sociedade, de forma a priorizar questões como o respeito, a liberdade, o apreço, a tolerância e maior 

desempenho no processo de ensino-aprendizagem, imbuídos no objetivo de propiciar ações que levem 

os educandos a reflexão de forma livre, consciente e responsável, sem proselitismo, tendo como base, 

uma metodologia de ensino dinâmico e ao mesmo tempo crítico, onde a família seja o alicerce 

fundamental para evolução deste. Existem duas competências frente a frente: a do ensino e a da 

aprendizagem. Nossos referenciais teóricos são em Paulo Freire, com a escola Cidadã, e em François 

Dubet, com a concepção de Escola Justa. 

     Quanto ao papel do Docente, o mesmo deverá utilizar metodologias nas quais os conteúdos 

serão vivenciados concretamente, relacionar e fundamentar os recursos metodológicos, como por 

exemplo, as atividades desenvolvidas na sala de aula, aulas ambientais, entrevistas, debates e 
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discussões em grupo, que servirão de subsídios para que a Escola forme alunos críticos e conscientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               Figura 6: Escola Municipal Lili Benchimol 

                                  Fonte: própria do autor 

 

 

     A Escola Municipal Lili Benchimol está localizada na rua Padre Mário nº 26, Comunidade 11 

de maio, bairro Colônia Antônio Aleixo divisão distrital Zona Leste II com um quantitativo total de 

428 alunos e quantitativo de 18 turmas nos turnos matutino e vespertino na modalidade de ensino de 

Educação Infantil e Ensino Fundamental. Foi fundada em janeiro de 1982, pela Central de Voluntários 

do Amazonas e inaugurada no mesmo período pelo então governador José Lindoso. Seu terreno foi 

uma doação do Professor Samuel Benchimol que em homenagem a sua mãe deu seu nome a escola. 

Suas atividades foram iniciadas em abril de 1982 com a LBA (Legião Brasileira de Assistência) sob a 

administração das Secretarias de Educação de Estado e do Município. 

     Em 1991, passou a ser administrada pela SEMED (Secretaria Municipal de Educação do 

Município) e em dezembro do mesmo ano recebeu o ato de criação, tornando-se oficialmente Escola 

Municipal. 

     Em 1996, recebeu sua primeira grande reforma, sendo reerguida em alvenaria, com esta 

reforma, ganhou 10 salas de aula, todas climatizadas e com os equipamentos que compõem o padrão 

de qualidade das escolas municipais. 

Com isto, recebeu também, sala de Professores, sala de Pedagogo e de vídeo, gabinete odontológico, 

sala de fluorterapia (higiene bucal), refeitório, depósito de merenda escolar, banheiros masculino e 

feminino, área de lazer e poço artesiano. Desta forma a escola teve sua capacidade de atendimento 

aumentada para 580 alunos, distribuídos nos turnos matutino e vespertino. 

 

 

http://www.google.com.br/
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     Em 2013 mais uma reforma foi proporcionada à instituição, visando restaurar a estrutura física 

e uma sala destinada ao TELECENTRO foi construída. A partir de então a escola passou a 

organizar-se da seguinte forma: 9 salas de aula, 1 sala de recursos multifuncional, sala para professores 

e coordenador pedagógico, gabinete odontológico, sala de leitura, diretoria, secretaria, refeitório, 

cozinha, banheiro para alunos e funcionários, depósito de materiais de limpeza e de alimentos, quadra 

descoberta. 

        A Escola Municipal Lili Benchimol apresenta a Agenda Ambiental 2014, que visa estabelecer 

as ações conscientes de preservação e conservação do ambiente escolar, com intuito de propiciar 

mudanças de atitudes quanto aos cuidados com o meio ambiente utilizados pelos autores do processo 

educacional. 

       As atividades propostas, nessa agenda destinam-se a nortear ações elaboradas que se tornem 

instrumento de aprendizado permanente e de construção de valores sociais, conhecimentos, 

competências e mudança de atitude. 

       A escola objetiva contribuir com a formação da Educação Ambiental de maneira a desenvolver 

na comunidade escolar hábitos e ações de promoção a preservação e conservação do meio ambiente, 

fazendo dos alunos desta escola agentes multiplicadores de preservação dentro e fora do ambiente 

escolar. 

       A Educação Ambiental está garantida por lei e cabe ao Estado e seus órgãos competentes 

organizarem as ações de forma a permitir que cada cidadão exercite suas ações no combate aos 

problemas ambientais. É importante que cada cidadão compreenda a importância de suas ações no 

combate aos problemas ambientais. A partir das propostas apresentadas nesta agenda buscamos uma 

nova maneira de contribuir com a melhoria da qualidade de vida da comunidade escolar e seu entorno. 

É fundamental que a escola possa disseminar e articular ações pedagógicas que socializem a 

importância com cuidados com o meio ambiente, desta forma seus diversos segmentos poderão seguir 

em uma só direção, que é o caminho da preservação, conservação e desenvolvimento sustentável.  

     Analisando a realidade em que a Escola Municipal Lili Bitencourt está inserida, foram 

organizadas e planejadas atividade a fim de viabilizar ações de conscientização sobre temas recorrentes 

ao dia a dia desta comunidade escolar. Tais ações buscam a participação de toda equipe docente, 

discente e demais membros da escola, bem como a participação efetiva da coletividade, promovendo 

assim atitudes e posturas que fortalecem efetivamente a educação ambiental. 
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   3.5 Quanto a forma de abordagem 

 

     O procedimento de investigação neste estudo foi à pesquisa quantitativa, o que, segundo Santos 

(2004), possibilita obter informações de maior profundidade e ao mesmo tempo maior amplitude do 

problema investigado. A combinação dos métodos bibliográfico, quantitativo e qualitativo produz a 

triangulação metodológica, que, numa relação entre opostos complementares, busca a aproximação do 

positivismo e do compreensivíssimo.  

     Assim, a triangulação é uma estratégia de pesquisa que contribui para aumentar o 

conhecimento sobre determinado tema, alcançar os objetivos traçados, observar e compreender a 

realidade estudada. (Nascimento, 2008). 

     Desta forma, utilizou-se esta abordagem por atender às especificidades da pesquisa; para tanto, 

foi aplicado um questionário aos docentes das escolas campo da pesquisa. 

 

   3.6 Instrumentos de recolha de dados 

 

     A recolha de dados aconteceu entre os meses de Janeiro a Agosto de 2014, e o tratamento desse 

resultado consistiu em quantitativo.  Gil (2007:27) descreve que é um método que “parte de princípios 

reconhecidos como verdadeiros e indiscutíveis e possibilita chegar a conclusões de maneira puramente 

formal, isto é, em virtude unicamente de sua lógica”.  

     O autor prezou pelo ato de não usar perguntas muito específicas, sempre tendo a ética como 

fator diferencial na atuação da pesquisa; as perguntas possuem caráter neutro, como maneira de não 

influenciar as respostas.  

     Segundo Vergara (2009:87), “as modalidades de observação que são empregadas na 

investigação científica são a observação assistemática, a observação sistemática, a participante, a não 

participante, a individual, em equipe, na vida real e em laboratório, que variam de acordo com as 

circunstâncias”. Na continuidade aplicamos questionários aos Professores.  

     Os questionários aplicados tiveram como metas identificar informações referentes à sua 

trajetória nos estudos, suas dificuldades e desafios para estudar as TIC, já que estão inclusos no 

mercado de trabalho e construíram família, e fazer o paralelo entre estudo, trabalho e a família são 

muito difíceis. Essas informações estão demonstradas através de gráficos que darão sustentação a 
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investigação.  

 

  3.7 Procedimentos éticos 

 

     Em função das exigências na natureza do objeto de estudo, esse estudo se mostra como um 

caminho profícuo para a consecução dos objetivos propostos, uma vez que este estudo está relacionado 

à compreensão do sujeito da pesquisa, sendo este composto pelos professores da rede pública de 

ensino.  

     Nas escolas públicas em estudo foram verificados os aspetos éticos fundamentais, porém, com 

discriminação na seleção para que fosse possível compor um grupo de entrevistados representativos e 

capazes de fornecer as informações necessárias a esta investigação.  

     O investigador comprometeu-se com os entrevistados em não expô-los a riscos desnecessários, 

preservando o anonimato de todos. Entretanto, a participação consistia apenas em responder algumas 

perguntas, ressaltado sempre ao entrevistado que este poderia se negar a participar desse estudo, como 

também se retirar do mesmo a qualquer momento que desejar, sua participação seria inteiramente 

voluntária e não haveria qualquer quantia em dinheiro ou em outra espécie a ser recebida. Portanto, a 

dissertação estruturou-se pela aplicação de um questionário de opinião, para setenta Professores do 

Ensino Básico em cinco escolas diferentes da rede pública, sendo quarenta e nove do gênero feminino 

que correspondem 70% e vinte e um do gênero masculino com 30%.  
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4. CAPÍTULO - Apresentação e discussão dos resultados 

        

     Neste capítulo, referente à apresentação e análise dos resultados da investigação, apresentamos 

a recolha de dados ao longo do estudo, aplicação de um questionário de opinião sobre, a utilização das 

Tecnologias de Informação e Comunicação nas escolas pública de Manaus, para Professores do Ensino 

Básico em cinco Escolas diferentes, sendo quarenta e nove Professoras e vinte e um Professores 

totalizando setenta entrevistados, a respetiva análise e a discussão dos resultados, seguidos das 

considerações finas. A dissertação realizou-se no período de agosto de 2013 a junho de 2015. 

  

 

 Na primeira parte a caracterização dos setenta professores, sobre dados pessoais idade, gênero, 

turno de trabalho, titulação, experiência docente, tempo que trabalha na escola e forma de 

acesso ao cargo de professor. É na prática social, que os professores encontrarão os grandes 

temas para o ensino utilizando as tecnologias. O processo de ensino-aprendizagem começa pela 

problematização, extraída da prática social. 

     

 Na segunda parte opinião sobre a verificação do uso que os professores da escolas públicas 

fazem das TIC, buscar informações referentes à sua trajetória nos estudos, suas dificuldades e 

desafios para sua formação, já que estão inclusos no mercado de trabalho e construíram família, 

e fazer o paralelo entre estudo, trabalho e a família são muito difíceis.  

     

     Entender esse contexto é fundamental para que o uso da tecnologia em sala de aula possa 

mudar e atingir toda a metodologia e o planejamento pedagógico. Essas informações estão 

demonstradas através de gráficos que darão sustentação a investigação.  
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4.1 Resultados obtidos através dos questionários 

4.1 Caracterização dos profissionais 
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                                   Gráfico 1: Idade 

                                     Fonte: própria do autor 

                                                   

 

     De acordo com o Gráfico 1, a media de idades  dos Professores respondentes, que a maioria 

são jovens, e tem de 21 a 30 anos. Segundo Pietro (1994, p.35), os resultados de pesquisas envolvendo 

faixa etária são especialmente importantes, por causa do aumento da idade média nesse campo. 

 

                         Gráfico 2. Gênero                        

                                   Fonte: própria do autor 

             

     

 Do total de respondentes, 70, a grande maioria pertence ao gênero feminino um percentual de 

70% que corresponde a 49 professoras, enquanto os professores do gênero masculino representam 

apenas 30% ou seja, 21 do total de inquiridos, conforme se pode comprovar pela observação do gráfico 

2.  
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                               Gráfico 3. Turno de trabalho na escola 

                                  Fonte: própria do autor 

           

     

 No que se refere à situação quanto ao turno de trabalho na escola, conferiu-se que a maioria 

trabalha no turno vespertino num percentual de 60%, matutino 30% e noturno só 10%. De acordo com 

a leitura do Gráfico 3. 

 

 

 

 
 

                                 Gráfico 4.  Trabalha em outra escola 

                                 Fonte: própria do autor 

            

 

     Relativamente se trabalha em outra escola, na maioria de 80% responderam que sim e 20% 

disseram que não, de acordo com a leitura do Gráfico 4. 
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                             Gráfico 5.Ttitulação 

                                Fonte: própria do autor 

 

     Quanto à titulação os professores entrevistados responderam num percentual de 70%  (49) são 

graduados; 20% (14) têm especialização  e 10% (7) mestrado. Conforme revela o Gráfico 5. 

 

 

 
 
                              Gráfico 6. Experiência docente 

                                 Fonte: própria do autor 

   

 

     Quando questionados sobre a experiência docente, responderam na maioria de 1 a 3 anos num 

total de 40%; 4 a 7 anos 20%; 8 a 12 anos 20%; 13 a 17 anos 10% e mais de 18 anos 10%.  De acordo 

com o Gráfico 6.  

 
 

 
      
                               Gráfico 7. Tempo que trabalha na escola 

                                  Fonte: própria do autor 
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   O Gráfico 7. Mostra, o tempo de serviço que o profissional exerce a sua atividade letiva na 

escola pública, os professores responderam num percentual de 30% menos de 1 ano; 40% 1 a 4 anos; 

10% de 5 a 9 anos; 10 a 14 anos 10% e mais de 15 anos 10%. 

  

 
 

 
 
       
                             Gráfico 8. Forma de acesso ao cargo de professor 

                                Fonte: própria do autor 

              

     O Gráfico 8. Mostra a forma de acesso ao cargo de professor, em sua maioria, através de 

concurso público, num percentual de 80%; Processo Seletivo Simplificado (PSS) 10%; Contrato 

temporário 10% e efetivação sem concurso público 0%. 

 

 

    4.1.2 Uso das TIC e sua influência na aprendizagem 

 

 

 
            

                              Gráfico 9. Acesso a todos os recursos midiáticos disponíveis  

                              na escola em que   trabalha 

                                Fonte: própria do autor 
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     Quando indagados sobre o acesso a todos os recursos midiáticos disponíveis na escola em que 

trabalha, De acordo com a leitura do Gráfico 8. Os professores investigados na maioria de 70% 

responderam que sim e 30% disseram que não.  

 

     Vale (1998), [...] mais do que nunca, a Educação Científica e Tecnológica se transforma num 

aspecto decisivo e fundamental para o indivíduo e para a sociedade”. Essa Educação, através da 

escola e apoiada num professor bem formado que revele competência no domínio dos conteúdos 

científicos e visão política cria as condições para a transformação social num país de economia 

dependente. 

     Em geral, as teorias tecnológicas, acentuam a melhoria da mensagem pela via do recurso a 

tecnologias apropriadas. Há que dar um sentido muito lato, que inclui tanto os procedimentos no 

design do ensino, como também, o material didático de comunicação e de tratamento de informação: 

computadores, televisão, vídeo, leitor de cassetes, DVD, CD entre outros. 

     A tendência mais recente é para os hipermídia, os sites de internet, os meios de comunicação 

entre as pessoas, os ambientes informatizados de aprendizagem e o software interativo. Os objetivos 

consistem em criar novos ambientes hipermediáticos que apelem a conceitos e a ferramentas de 

inteligência artificial que simulem cenas da vida real enquanto experiência de laboratório com ajudas 

como CD-ROM que contém quantidades fenomenais de imagens e de comentários sonoros (Bertrand, 

1998).   

      Sendo assim, as impressionantes capacidades do computador para tratar informações. Este 

pode facilmente gerar múltiplas fontes de informação, quer sejam imagens, sons, escrita, é aquilo a que 

chamamos os hipermídia.  

     As pesquisas também incidem na melhoria da qualidade da interação entre o professor e o 

computador. Estas investigações tem um impacto na pedagogia, mesmo que a penetração destas 

mudanças no mundo escolar, isto é, no verdadeiro mundo, se faça lentamente. 
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                                  Gráfico 10. Considera importante o uso das ferramentas midiáticas 

                                  no processo de ensino e aprendizagem. 

                                    Fonte: própria do autor 

 

 

     De acordo com os dados do Gráfico 10. Na questão sobre se considera importante o uso das 

ferramentas midiáticas no processo de ensino e aprendizagem o resultado de 10% disseram que não e 

um percentual de 90% responderam sim.  

 

     Segundo Soares (2012), a prática educomunicativa foi sendo construída, hoje uma alternativa 

na relação da escola com a sociedade da informação. Atualmente, a prática educomunicativa vem 

sendo realizada por meio de projetos que envolvem o uso das mídias e de tecnologias. Pode ser 

desenvolvido por professores de diversas disciplinas, particularmente a ciências. O objetivo da 

educomunicação é desenvolver um ensino multimídia interdisciplinar e colaborativo para a formação 

dos sujeitos.  

     Todos os professores são educomunicadores em potencial e a experiência prática é 

fundamental para a formação desse profissional. As utilizações que o computador pode ter em 

educação tornaram-se familiares, munido de um software complexo e interativo habilmente 

desenvolvido por equipes multidisciplinares, hoje em dia, um computador pode desempenhar uma 

tarefa de ensino. Também pode simular interações ao dialogar com os seus alunos. 

     Assim sendo, tem a possibilidade de apresentar situações variadas e de reagir adequadamente 

as suas respostas ou perguntas. Com efeito, agora, o computador pode aprender aquilo que o professor 

ensina. Até pode adaptar-se as particularidades, gerir um conjunto de media e tratar informações na 

forma numérica e analógica.  

     O computador cresce em poder e torna-se, cada vez mais aquilo que chamamos um professor 

inteligente de um conjunto de diferentes fontes de informação, para qualificar a corrente das teorias 

educativas, as midiáticas, que se concretizam na utilização interativa destes conjuntos tecnológicos 
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geridos por computador. 

     A comunicação pedagógica é sentida como uma atividade a sistematizar e a tornar mais 

eficiente. A possibilidade de armazenar as imagens nas memórias dos computadores e seus periféricos 

(DVD, CD-ROM), permite conceber o computador como um gestor de um centro de mídia, o que dá 

um ambiente visual e sonoro gerido por computadores ligados entre si pela via de sistemas de 

comunicação cada vez mais sofisticado. 

     A proliferação de investigações cognitivas, a utilização das ligações a hipertextos e a chegada 

de redes como a internet, mudaram radicalmente esta visão do computador e permitiram o nascimento 

de outra área de pesquisa: a criação de ambientes abertos de aprendizagem e de ensino. 

 

90%

10% sim

não

 

                                      Gráfico 11. Material midiático fornecido pela  

                                    Instituição pública é de qualidade 

                                       Fonte: própria do autor 

 

            

      De acordo com a leitura do Gráfico11. Ao serem questionados sobre o material midiático 

fornecido pelo poder público se é de qualidade as maiorias dos professores responderam que sim 90% 

e 10% disseram que não.  

 

     Todas essas conquistas são possíveis porque, paralelamente ao esforço da comunidade escolar, 

a Secretaria Estadual e Municipal de Educação oferecem formação para professores e gestores, 

oficinas, jornal mural e blog, por meio do Programa Educom. Semanalmente os educomunicadores do 

programa atendem a uma agenda de estudos, pesquisa e produção. 

     O Ministério da Educação oferece um programa de formação continuada para professores da 

educação básica sobre mídias e uso pedagógico de diferentes tecnologias da informação e 

comunicação. O programa mídias na educação é desenvolvido pela Secretaria de Educação a Distância 

do MEC em parceria com secretarias de educação do município.  
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     O curso é oferecido na modalidade a distância por meio de ambientes virtuais de aprendizagem 

e tem três níveis básico (120 horas de duração), intermediário (180 horas) e avançado (360 horas). 

Além do programa mídias na educação, o MEC mantém a rádio escola, página disponível no portal do 

professor, que disponibiliza informações e experiências de instituições que desenvolvem projetos 

midiáticos no ambiente escolar.  

     O objetivo é estimular os professores a criarem e a usarem a mídia como uma ferramenta 

pedagógica. 

 

 

 

                    

                          Gráfico 12. Formação durante o uso das mídias como ferramenta de ensino 

                            Fonte: própria do autor 

 

 

     O Gráfico 12. Revela sobre a questão durante sua formação discutiu-se o uso das mídias como 

ferramenta de ensino e os 70% dos professores responderam que sim e 30% disseram que não.  

     De forma geral, o que se vê é um processo comunicacional das tecnologias. Ainda são poucos 

os que apontam a necessidade da escola se adaptar ao perfil das novas gerações, imersas na sociedade 

da imagem, do som e de tecnologias de informação e comunicação, que “caminham” para formar mais 

autônomas de aprendizado. 

     Stolovitch e La Roque (1993), recomendavam há alguns anos, uma definição restritiva, mas 

esclarecedora, da tecnologia da instrução que propõe estudar a maneira de organizar o meio 

pedagógico, de dispor os métodos e os meios educativos ou instrutivos, de ordenar os conhecimentos, 

por que design há de dispor a instrução para o que o professor possa assimilar os conhecimentos novos 

com a maior eficácia possível. 

     A tecnologia é uma ferramenta de intervenção racional que orienta a intuição do professor na 

pesquisa, o desenvolvimento e a aplicação de soluções satisfatórias, realistas, desejáveis e 

concretizáveis, para os problemas práticos encontrados no universo efetivo.  
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     As mídias originam investigações em cibernética, em inteligência artificial, em ciências 

cognitivas, em informática, assim como teorias da comunicação que incidem sobre a utilização das 

mesmas. Consiste em examinar os ambientes tecnológicos na perspectiva da sua interatividade, em 

elaborar sistemas cada vez mais interativos e conhecidos pelo nome de ambientes midiáticos. 

     A natureza e a qualidade da sistematização do ensino é que variaram ao longo dos anos, em 

função da evolução dos conhecimentos e do impacto das novas tecnologias da informação no século 

XX. 

 

60%

40%
sim

não

 

                             Gráfico 13. Você possui alguma dificuldade no uso da midiática. 

                             Fonte: própria do autor 

                    

      

 Quanto à pergunta se você possui alguma dificuldade no uso da midiática 40% dos professores 

responderam que não e 60% disseram que sim.  

 

     Hoje vivenciamos um processo crescente de informatização da escola. Isso traz para o ambiente 

escolar às tecnologias que são essencialmente voltadas a conexão dos professores e alunos. O professor 

que assume a postura de educomunicador deve reconhecer o potencial dessas tecnologias e criar 

desafios educativos. Isso ocorre, segundo Canabarro (2012), por falta de conhecimento desse potencial 

por causa de uma formação docente que não trata dessa questão e tampouco dá espaço para que tais 

recursos sejam trazidos para o ambiente de formação universitária nas licenciaturas. 

     A apropriação das tecnologias deve ampliar as possibilidades de interação entre os professores 

e os alunos. Sabemos que o conhecimento tecnológico e a ciência são indispensáveis ao processo de 

conscientização das pessoas, ajudando a despertar e a manter os alunos num primórdio das atitudes que 

eles se sentirão encorajados a ter em relação ao meio ambiente, à tecnologia, à sociedade e a si 

mesmos no futuro. 

     Gomez (2012), reconhece o esforço feio pelos professores para consolidar esse campo de 

mediações. A autora considera, porém que ainda é necessário o diálogo profundo sobre o tema e a 
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construção conjunta para novos avanços. E acrescenta que o professor deve acolher a incorporação das 

tecnologias e mídias em sua vida e na escola, pois é faz parte da cultura contemporânea. 

     Alguns professores sentem dificuldades para incluir os temas transversais no currículo. A 

educomunicação traz importantes contribuições nesse aspecto. É possível, integrar projetos 

interdisciplinares relacionados à educação ambiental, a ética, a sexualidade, entre outros. Prandini 

(2012), lembra que a educomunicação auxilia na abordagem de manifestações culturais e no trabalho 

com as relações etnicorraciais. 

     Além disso, os projetos com a utilização de mídias atraem a participação da comunidade e 

estimulam o protagonismo infanto-juvenil no desenvolvimento de ações voltadas para os interesses do 

meio ambiente em que vivem. 

 

 
 
     
                        Gráfico 14.  Recursos tecnológicos considerados mais eficazes no 

                         processo de ensino. 

                          Fonte: própria do autor 

    

     De acordo com a leitura o Gráfico 14. Mostra os recursos tecnológicos considerados mais 

eficazes no processo de ensino e aprendizagem, os Professores responderam em maioria que é a 

Internet num percentual de 60%; 10% acham que é o blog; 10% consideram o vídeo; 10% redes sociais 

e 10% consultam Wikipédia. 

 

     Internet, blog, vídeos, redes sociais, Wikipédia, software de aprendizagem, aplicativos servem 

para ampliar o acesso à cultura e a informação de maneira crítica e autônoma. Nessa perspetiva, o 

professor trabalha em parceria com o aluno, ambos são detentores de conhecimento e experiências que 

podem e devem ser partilhados. É mais uma questão de envolvimento, uma escola pobre em termos de 

recursos pode ser rica em termos de educomunicação afirma (Soares, 2012). Não é raro encontrar, no 

ambiente escolar, políticas de utilização dos recursos tecnológicos que colhem o acesso às redes 

sociais, programas de comunicação síncrona e assíncrona, ou games. 
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     O educomunicador faz a mediação dos projetos realizados. Se o objetivo é produzir um vídeo 

escolar para a comunidade, o educomunicador pensa junto com os alunos e professores sobre o 

processo de produção e a elaboração do roteiro. Depois, orienta a produção da linguagem midiática e o 

uso dos meios de comunicação. Esse processo, conforme explica Soares (2012), deve ser dialógico, 

aberto e criativo. 

     Promover a melhoria no processo de ensino e aprendizagem e a implementação da interrelação 

comunicação/educação no ambiente escolar para ampliar as formas de expressão dos membros da 

comunidade educativa são os dois eixos que sustentam a importância da educomunicação na escola, 

segundo Soares (2012), a prática educomunicativa basicamente colabora para que a comunidade 

educativa aprenda a se comunicar melhor. Isso ocorre porque professores e alunos desenvolvem 

trabalhos em parceria, há uma troca de saberes e experiências, além do convívio, contribuir para 

estreitar os relacionamentos. Outro ponto positivo está no fato de os alunos aprenderem sobre 

comunicação, mídias e suas linguagens. 

     O programa Educom rádio incentiva projetos de mídia na escola, como rádio, jornal impresso, 

vídeo, agência de notícias, blog, fotografia, entre outros. Lima (2012), explica que as escolas escolhem 

o projeto educomunicativo de que querem participar e elaboram um cronograma de atividades a serem 

realizados ao longo do ano letivo. 

 

 

 
                               Gráfico 15. Considera o uso dos recursos tecnológicos e midiáticos  

                                  importantes para a melhoria na qualidade do ensino  

                                  Fonte: própria do autor 

 

 

 

     O Gráfico 15. Mostra os recursos tecnológicos os professores considera o mais eficaz no 

processo de ensino aprendizado a melhoria na qualidade do ensino 90% responderam sim e 10% 

disseram não. Pois, as tecnologias estão ficando cada vez mais acessíveis. 
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   4.1.3 Síntese  

 

     

     Os professores que constituem a nossa amostra pertencem na maioria a media de idades jovens 

situa-se de 21 a 30 anos. Quanto à situação do gênero feminino um percentual de 70% que corresponde 

a 49 professoras, enquanto os professores do gênero masculino representam apenas 30% ou seja, 21 do 

total de inquiridos.  

     - Pela à situação quanto ao turno de trabalho na escola, conferiu-se que a maioria trabalha no 

turno vespertino num percentual de 60%, matutino 30% e noturno só 10%. Em relação se trabalha em 

outra escola os professores a sua maioria de 80% responderam que sim e 20% disseram que não. 

Quanto à titulação os professores distribuem-se, em diferentes porcentagens, em se tratando da 

experiência docente, responderam na maioria de 1 a 3 anos num total de 40%; 4 a 7 anos 20%; 8 a 12 

anos 20%; 13 a 17 anos 10% e mais de 18 anos 10%.  

     - Quanto tempo de serviço, exerce a sua atividade letiva na escola pública, os professores 

responderam num percentual de 30% menos de 1 ano; 40% 1 a 4 anos; 10% de 5 a 9 anos; 10 a 14 

anos 10% e mais de 15 anos 10% ,  a forma de acesso ao cargo de professor, em sua maioria, através 

de concurso público, num percentual de 80%;  é o  acesso a todos os recursos midiáticos disponíveis 

na escola em que trabalha,  os professores na maioria de 70% responderam que sim e 30% disseram 

que não.  

     - Quanto à situação, considera importante o uso das ferramentas midiáticas no processo de 

ensino e aprendizagem o resultado de 10% disseram que não e um percentual de 90% responderam 

sim. Quanto à Situação do material midiático fornecido pelo poder público se é de qualidade as 

maiorias dos professores responderam que sim 90% e 10% disseram que não em participarem durante 

sua formação discutiu-se o uso das mídias como ferramenta de ensino e os 70% dos professores 

responderam que sim e 30% disseram que não, se possui alguma dificuldade no uso da midiática 40% 

dos professores responderam que sim e 60% disseram que não. 

 

     Por fim, quais recursos tecnológicos os professores considera o mais eficaz no processo de 

ensino aprendizado a melhoria na qualidade do ensino 90% responderam sim e 10% disseram não. 

Pois, as tecnologias estão ficando cada vez mais acessíveis. Vemos na periferia, o quanto as lan houses 

são frequentadas. As habilidades tecnológicas e a facilidade de demonstrar ao lidar com o universo 
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virtual e digital podem ser bem aproveitadas nos projetos educomunicação. Os professores, agora, 

entendem melhor a ideia da educomunicação, colaboram e valorizam a sua atuação. A implantação de 

uma rádio na escola pode representar o primeiro passo para uma mudança na maneira de educar e ser 

educado.  

     O uso educomunicativo do rádio pode trazer para a escola a alegria do pertencimento e a 

autoconfiança própria do exercício do protagonismo dos jovens. Soares (2012), acrescenta que a 

linguagem radiofônica é um excelente recurso na construção de “ecossistema” comunicativos, abertos 

e democráticos. Além disso, favorece o desenvolvimento de um paradigma diferenciado de educação 

aquele identificado por Paulo Freire como sendo essencialmente dialógico e participativo. Um 

gravador para entrevistas, telefone, microfone, computador com programas para edição com esses 

recursos e muita criatividade é possível dar início a rádio escolar. Com um amplificador e caixas de 

som, os programas podem ser ouvidos no pátio da escola. É possível ainda, disponibilizar a 

programação no ciberespaço. As produções dos alunos são socializadas no pátio da escola e na internet 

para a comunidade escolar.  
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Conclusão 
 

 Diante do exposto conclui-se que a utilização das tecnologias de informação e comunicação 

pelos professores nas escolas públicas na cidade de Manaus, Estado do Amazonas a Região Norte do 

Brasil, leva-nos a apontar que elas estão impregnadas da importância da escola em vivenciar parcerias, 

e do Professor em encontrar condições para as trocas de experiências, buscando assim mudanças na 

sua prática pedagógica cotidiana. Torna-se relevante ao educador buscar caminhos que possibilitem 

perceber com nitidez a diferença entre o espírito coletivo necessário à escola e a ação de simplesmente 

formar equipes de trabalho de Professores, em que cada um realiza seu trabalho individualmente. 

 Contudo, os Pareceres e as Leis atuais proporcionam a criação de um sistema dual de formação 

de Professores para o uso das TIC, encontrando-se nas instituições públicas de ensino tem ampliado o 

seu espaço. Sabe-se que, para trabalhar com a proposta da educação inclusiva digital, faz-se necessária 

uma formação acadêmica e uma prática consistente, o que exige, por seu turno, a revisão curricular dos 

cursos de formação de Professores, sejam estes, Normal Superior ou Pedagogia. 

     Concordamos que há necessidade de enfatizar, na educação inclusiva digital, os estudos sobre o 

tema para “melhoria da qualidade da formação dos profissionais da educação, juntamente com uma 

revisão do papel político-social da escola com a provisão e previsão de recursos, parcerias com pais e 

comunidade”. 

 Observamos, igualmente, a relevância do profissional reflexivo, inserido no contexto das 

políticas educacionais atuais. As políticas educacionais referentes à implantação de diretrizes para 

formação de professores visam à melhoria do ensino para as futuras gerações, exigindo, por sua vez, a 

revisão desse sistema dual de ensino. 

 Para a consolidação da educação inclusiva digital, acreditamos ser necessária uma formação, 

inicial ou continuada, que possibilite ao professor articular o estudo ao repensar e ao re-significar sua 

prática pedagógica, com condições para o desenvolvimento de pesquisas e com a oferta de cursos 

capazes de dialogar com os princípios da educação contemporânea, em suma, uma formação de 

cidadão crítico e participante, ciente de seus deveres e capaz de escolher adequadamente seus 

caminhos. Salientamos que o objetivo da educação atual não é a reprodução de conhecimentos, mas a 

educação da criação, do crescimento e do aprender a aprender, respeitando a diversidade e valorizando 

o outro.  
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 Ao longo da história, as inovações tecnológicas foram responsáveis por grandes mudanças na 

sociedade: os novos modos de produção impulsionaram novas formas de relação social. Na escola não 

foi diferente, as mudanças sociais pressionaram a instituição de ensino a se adaptar às transformações, 

em geral com o objetivo de formar pessoas qualificadas para o mercado de trabalho.  

 A reflexão em torno da importância das tecnologias na sociedade e de sua utilização para fins 

de participação política ou de instrumento didático-pedagógico ainda é deixada de lado. A escola 

precisa se reestruturar não só para se inserir no mercado de trabalho, mas para questionar as novas 

formas de produção e ter condições de reconhecer como alternativa à sociedade o uso das tecnologias 

da informação e comunicação na escola é uma alternativa para a melhoria do ensino e aprendizagem, 

já que as mesmas possibilitam aos alunos pesquisar e realizar estudos com mais eficiência. 

 Assim, como o Professor vai conviver com estes aparatos tecnológicos que mais fascinam do 

que são incorporados de fato no cotidiano escolar? A ideia é que o educador seja um mediador da 

tecnologia, utilizando-a como apoio para atividades de ensino e pesquisa, mas também como objeto de 

estudo e questionamento das influências das tecnologias na sociedade.  

 De acordo com a Educomunicação, esta seria a área da "mediação tecnológica na educação", 

compreendendo os procedimentos e as reflexões em torno da presença e dos múltiplos usos da 

tecnologia da informação na educação. E como pensar a incorporação das tecnologias em sala de aula? 

É necessário que as políticas públicas sejam pensadas em conjunto com gestores e professores das 

escolas, para que os projetos sejam elaborados de acordo com a realidade das mesmas, de seus alunos e 

professores. Torna-se, portanto, imprescindível à formação de formadores e alunos para as tecnologias; 

e a educação tecnológica não deve se deter numa visão meramente instrumental, pois esta formaria 

tecnocratas a serviço da tecnologia, mas viabilizar a formação de pessoas que pensem na utilização da 

tecnologia em benefício do ser humano. 
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                    QUESTIONÁRIO DE OPINIÃO SOBRE 

  

      A UTILIZAÇÃO DAS TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E      

COMUNICAÇÃO NAS ESCOLAS PÚBLICA DE MANAUS - AMAZONAS 

 

O objetivo deste questionário é obter a sua opinião, a respeito de “Disponibilizar aos Docentes 

formação continuada no âmbito das TIC, como forma de promover a mesma na sua prática nas escolas 

públicas da cidade de Manaus, Estado do Amazonas”, da responsabilidade de Antônio Izomar Madeiro 

Rodrigues (izomarmadeiro@gmail.com), de Ana Maria Bastos (abastos@utad.pt), Esta informação é 

para uma Investigação de Dissertação de Mestrado desenvolvida na Universidade de Trás-os-Montes e 

Alto Douro – Vila Real (Portugal).  

Suas respostas são anônimas e confidenciais. 

 

Obrigado pela sua colaboração. 

 

Assinale com um X a opção que se sobrepõe à sua situação. 

 

1. Dados “sócio-profissionais” 

*1.1  Idade.   21 a 30 anos    (     )    31 a 40 anos        (     )  41 a 50 anos   (   )   

                      51 a 60 anos    (     )    Mais de 60 anos  (     ) 

 

*1.2 Gênero.  Masculino (    )     Feminino (   ) 

 

*1.3  Turno de trabalho nesta escola.  Matutino  (     )   Vespertino  (     )   Noturno  (     ) 

 

*1.4  Trabalha em outra escola.  Sim (     )   Não  (     ) 

*1.5  Titulação. Licenciado (a)   (      )  Graduado(a)    (    )    Especialização  (    )       

     Mestrado  (    )     Doutorado  (    ) 
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*1.6  Experiência Docente.     De 1 a 3 anos      (     )               De 4 a 7 anos      (     )  

      De 8 a 12 anos (      )         De 13 a 17 anos  (     )            Mais de 18 anos   (     ) 

 

*1.7  Tempo que trabalha nesta escola.  Menos de 1 ano  (    )  De 1 a 4 anos  (     )   

     De 5 a 9 anos (     )       De 10 a 14 anos (    )  Mais de 15 anos (     ) 

 

*1.8  Forma de acesso ao cargo de professor (a).  Concurso público (      )  P S S  (     ) 

  Contrato temporário  (       )   Efetivação sem concurso público (     ) 

 

2. Opiniões sobre a utilização dos recursos midiáticos na prática docente 

 

*2.1   Você enquanto professor acessa todos os recursos midiáticos disponíveis na escola que você 

trabalha?   SIM (    )                         NÃO (  ) 

Quais?_____________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

*2.2 Você considera importante o uso das ferramentas midiáticas no processo de ensino e 

aprendizagem? 

                                                                       SIM        (     )                                                                        

NÃO   (       )  

Porquê?____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

*2.3 O material midiático fornecido pela Secretaria de Educação é de boa qualidade?    

                                                              SIM      (      )                                                                          

NÃO (       ) 

 

*2.4 Durante a sua formação, enquanto docente, foi discutido o uso das mídias como ferramenta de 

ensino?                  

                                                                          SIM       (      )                                                                         

NÃO (       ) 
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*2.5 Você possui alguma dificuldade no uso da midiática?   

                                                                   SIM   (     )                                                                             

NÃO  (       ) 

Qual?_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

*2.6 Qual (ais) o(s) recurso(s) que você, enquanto professor considera o mais   eficaz no processo de 

ensino e aprendizagem?      

 

  Blog    (       )  Fórum (      )   Foto (       )   Micro blog  (    )  Posdcast (     )  

 

 Vídeo  (      ) Rede de relacionamento  (      )  Wiki (       )    Internet (      ) 

Outro? _________________________________________________________________________________ 

 

 

 

*2.7 Você considera o uso dos recursos tecnológicos e midiáticos importantes para a melhoria na 

qualidade do ensino?      

 

                                                             SIM  (          )                                                                            

NÃO  (       ) 

Porquê?____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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GERÊNCIA DE TECNOLOGIA EDUCACIONAL 

 

 

Introdução 

 

A Gerência de Tecnologia Educacional orienta-se pelas diretrizes da SEED/MEC/ 

Programa Nacional de Tecnologias na Educação-PROINFO, por meio do Termo de Adesão da 

Prefeitura de Manaus / SEMED /DDPM/ Gerência de Tecnologia Educacional Manaus Parque Dez, 

com a intencionalidade de inclusão digital na prática pedagógica das escolas municipais. No período 

de 2009 a 2012 realizou atendimento técnico e pedagógico aos CMEI e escolas municipais; sediando o 

espaço para formações, treinamentos diversificados e atendimento a comunidade em geral.  

Essas ações visam desenvolver não apenas a inclusão social e digital, que são importantes 

na sociedade em que vivemos devido à necessidade por um sujeito multidimensional e que se enquadre 

na realidade da contemporaneidade, mas também proporcionar formação continuada para os docentes, 

servidores e público em geral, fomentando saberes pautados nas Tecnologias de Informação e 

Comunicação (TIC) para serem aplicados em sala de aula como mediadores do conhecimento dos 

discentes, assim como daqueles que podem ser relacionados no dia a dia social.  Destacamos também 

a participação dos educadores nos cursos de pós-graduação em EAD e o desenvolvimento dos projetos 

em pesquisa cientifica como um grande passo para o avanço da melhoria da qualidade educacional no 

município.  
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MISSÃO: 

 

Contribuir significativamente para a melhoria da qualidade do processo ensino-aprendizagem através 

das tecnologias interativas subsidiando a Formação Inicial e Continuada dos Servidores da Secretaria. 

OBJETIVO: 

 

Promover a inserção das tecnologias da informação e comunicação como ferramentas no processo 

ensino-aprendizagem das escolas municipais de acordo com as diretrizes do Programa Nacional de 

Informática na Educação – Proinfo Integrado.  

 

ATRIBUIÇÕES: 

Oferta de formação especializada nas Tecnologias Interativas à educação nos níveis de ensino, no que 

se referem ao desenvolvimento tecnológico em parceria com a SEED/MEC/Programa Nacional de 

Tecnologias na Educação-PROINFO Integrado; Articular-se com a SEED/MEC/PROINFO e com as 

demais unidades da estrutura operacional da SEMED, de forma a garantir os mecanismos necessários à 

implantação e implementação de projetos de Inclusão Digital e Educação a Distância (EAD);  

Interagir com a Secretaria de Ciência e Tecnologia da Informação (SEMCTI), visando atender às 

necessidades da Gerência e das escolas, relativas à Informática e à Internet e Realizar 

acompanhamento técnico e pedagógico às atividades com Tecnologias Interativas (Informática – TV 

Escola – Mídias na Educação) nas escolas;  

Promover a formação em informática na educação de professores, pedagogos, gestores e demais 

servidores da Secretaria, através do Proinfo Integrado; Proporcionar à comunidade, aos pais ou 

responsáveis, o acesso ao conhecimento e a utilização das tecnologias da informação e comunicação e 

a solicitar aquisição de programas/software na área de informática na educação; Articular e manter 

intercâmbio com instituições, órgãos e Universidades Nacionais e Internacionais para garantir a rede 

de aprendizagem colaborativa virtual; Participar de eventos regionais, nacionais e internacionais 

socializando e divulgando a utilização dos recursos tecnológicos na educação do Município de 

Manaus.  

 

           



116 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



117 

 

Amostra de Gráficos 

1. Formação em TIC  

 

 

Formações para professores da SEMED 

     Fonte: GTE, 2014 

 

2. Formação em TIC  

                             

               4.557 servidores da SEMED e 2.557 comunitários 

 

 

 

 

 

 

 

                     Fonte: GTE, 2013 
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Amostra de Gráficos 

Professores atendidos na GTE 

 

Período de janeiro à  junho 2014 
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                                    Fonte: GTE, 2014 
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Alunos beneficiados na GTE  
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    Assessoramento técnico e pedagógico no ano 2014 

                         

 

 

 

 

 

 

 

                                              

                           

         Fonte: GTE, 2014 
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