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RESUMO 
 

 

Este estudo, desenvolvido no período de março de 2002 a agosto de 2003, no Colégio 
Cenecista Dr. José Ferreira, pretende verificar as modificações estruturais de uma 
instituição de ensino, a maneira de pensar e aprender de professores, alunos e 
coordenadores que participam do portal educativo CNEC on-line, investigando a relação 
entre os professores e esse portal, sua utilização e suas vantagens no processo educacional 
de uma escola comunitária da Campanha Nacional de Escolas da Comunidade. 
Empregando um enfoque metodológico qualitativo, esta pesquisa utiliza-se de 
instrumentos como questionários e observação em locus, como referencial para o 
levantamento e análise dos dados, cuja interpretação se deu a partir de uma revisão 
bibliográfica, dialogando com alguns autores que se manifestam a respeito, como Valente, 
Moran, Stahl, entre outros. A pesquisa apontou o quanto é necessário que os professores 
conheçam e adotem novos recursos pedagógicos em suas práticas e reforçou o 
entendimento de a educação baseada em novas tecnologias on-line, por si só não será 
capaz de sustentar processos consistentes de aprendizagem e desenvolvimento de 
competências, se a escola e os docentes não tiverem o desejo e o comprometimento 
político com uma educação voltada para o ser humano integral. Numa época em que os 
novos paradigmas educacionais trazem em si a idéia de pluralidade, de intercâmbio entre 
saberes e diferentes posições ideológicas, e na qual o conhecimento passa a ser 
considerado como um processo de natureza interdisciplinar, a utilização pedagógica de 
tecnologias, como a informática, apresenta-se como uma alternativa para auxiliar a prática 
pedagógica. 

 
 

Palavras-chave: Informática educativa, CNEC on-line, Formação de Professores. 
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RESUMÉN 
 

 

Este estudio, desarrollado en el período de marzo a agosto de 2003, en el Colégio Cinecista 
Dr. José Ferreira, pretiende verificar los câmbios estructurales de una institución de 
enseñanza, la manera de pensar y aprender de profesores, alumnos y cordinadores que 
participan del portal educativo CNEC on-line, investigando la relação entre los profesores 
y ese portal, su utilización y sus ventajas en el proceso educacional de una escuela 
comunitária de la Campanã nacional de Escuelas de la Comunidad. Empleando un enfoque 
metodológico cualitativo, esta investigación se utiliza de instrumentos como cuestionarios 
y observación en locus, como referencial para el recogido y análisis de los datos, cuya 
interpretación se dio a partir de un repaso bibliográfico, dialogando con algunos autores 
que se manifiestan respeto, como Valente, Moran, Sthal, entre otros. Ha apuntado la 
investigación lo cuanto es necesario que los profesores conozcan y adopten nuevos 
recursos pedagógicos en sus prácticas y ha reforzado el razonamiento de la educación 
basada en nuevas tecnologías on-line, por sí sólo no será capaz de sustentar procesos 
consistentes de aprendizaje y desarrollo de competencias, si la escuela y los docentes no 
tienen el deseo y el comprometimiento político con una educación direccionada al ser 
humano de forma integral. En una época en que los nuevos paradigmas educacionales traen 
en sí la idéia de pluralidad, de intercambio entre saberes y distintas posiciones ideológicas, 
y en la cual el conocimiento pasa a ser considerado como un proceso de naturaleza 
interdisciplinar, la utilización pedagógica de tecnologías, como la informática, se presenta 
como alternativa para auxiliar la práctica pedagógica.  

 
 

Palabras-clave: Informática educativa, CNEC on-line, Formación de Profesores. 
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“Sonhar, apesar das desilusões 
Caminhar, apesar dos obstáculos 
Acreditar, acima de tudo” 

Rudolph Steiner 
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Novas escolas, novas memórias. Novas 
tecnologias, novas metodologias. (...) uma outra 
maneira de dizer e de fazer educação se anuncia. 

Kenski (2003) 

 

 

 
 



 

INTRODUÇÃO 
 

 

 

Como diretora de uma instituição pública de ensino fundamental e médio, há mais 

de seis anos, e, ao longo de minha carreira de magistério, observo a lentidão e os vários 

obstáculos impostos pelo próprio sistema na implantação de projetos governamentais.  

No ano de 1999, vivenciei a implantação do Programa de Informática (PROINFO)1 

na escola a qual dirijo. Esse projeto inovador causou expectativa em toda comunidade pelo 

que poderia possibilitar aos alunos: a introdução ao mundo da informática. Todavia, vários 

obstáculos foram enfrentados, desde a sua instalação, uma vez que, a escola, para 

participar, deveria assumir os gastos financeiros com a própria estrutura física da sala e sua 

manutenção. Depois de vencida essa primeira etapa, um longo caminho foi percorrido para 

a realização da capacitação dos professores. 

A partir daí, cada dia mais me instigava a indiferença dos docentes por esse projeto 

e várias foram as minhas indagações. Como pedir aos professores para lidar com essa 

tecnologia de ponta, uma vez que o próprio sistema oferece uma capacitação que não vem 

ao encontro dos interesses dos docentes? Por que não foi prevista, ao docente capacitado 

pelo PROINFO, uma carga horária para trabalhar com seus colegas, atuando como 

multiplicador? O conhecimento básico de informática deveria ser um pré-requisito? O 

processo de formação de professores ensina a lidar com as novas tecnologias? Como se dá 

a relação dos professores com essas novas tecnologias? 

As questões eram variadas e as interrogações estavam sem resposta. Assim, quando 

ingressei no curso de mestrado da Universidade de Uberaba, escolhi investigar as 

                                                 
1 O Programa Nacional de Informática na Educação é desenvolvido pela Secretaria de Educação a Distância, 
do Ministério da Educação , em parceria com os governos estaduais (e alguns municipais). Seu principal 
objetivo é a introdução das Novas Tecnologias de Informação e Comunicação na escola pública, como 
ferramenta de apoio ao processo de ensino-aprendizagem. É, portanto, um programa de educação. 
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inovações tecnológicas na educação. Por ser um tema muito amplo, fui, gradativamente, 

limitando meu olhar apenas para a informática aplicada à educação.  

Tentando responder a essas questões e, cuidando para que a função que ocupo como 

diretora não se configurasse como um entrave para uma investigação científica, decidi 

buscar outro campo de investigação, mas sem perder o enfoque nas novas tecnologias e na 

educação.  

Esse cuidado se fez necessário, pois o projeto, que despertou em mim essas 

interrogações e que em princípio seria eleito para buscar respostas às questões formuladas, 

estava sendo implantado na escola que dirijo, como já informei. Naquele momento, um 

outro projeto inovador estava sendo iniciado na escola de meu filho. Vislumbrei, então, a 

possibilidade de mudar meu campo de investigação, considerando que essa escola não 

estava vinculada a uma instituição pública. Assim, procurei participar como investigadora 

nesse projeto que se iniciava. 

As questões iniciais que despertaram em mim o desejo de conhecer mais sobre a 

relação da educação com as novas tecnologias, nesse novo campo de investigação, já não 

seriam mais evidenciadas, todavia, uma questão permanecia: como se dá a relação dos 

professores com as novas tecnologias. 

Até definir o objeto de estudo e quais seriam os sujeitos envolvidos, percorri um 

longo percurso. Essa trajetória foi necessária para transpor muitos obstáculos. Precisei 

inicialmente transgredir para começar a aprender a construir, a romper com conflitos 

internos e bloqueios que interferiam, inclusive, em minha maneira de lidar com as palavras. 

Desistir, jamais. Essa palavra não consta no meu vocabulário. Prefiro a palavra 

desafio, que me faz ousar para transpor os obstáculos de pesquisadora iniciante. 

Inicialmente, passei junto com meus colegas pelo processo de seleção e para minha 

surpresa era preciso colocar claramente a minha trajetória no contexto educacional. Passo a 

chamar essa etapa de primeira fase. 

Em seguida, a entrevista. Mesmo sendo diretora e lidando com dois mil alunos do 

ensino fundamental ao médio, e um grande número de professores, esse momento também 

não foi fácil para mim. Enfim, essa etapa foi vencida. Como fiquei muito tempo longe de 

uma instituição superior de ensino, senti algumas dificuldades, principalmente nas várias 

horas dedicadas à leitura. Para facilitar o processo do trabalho científico, comecei, após as 

leituras, expressar meus entendimentos por meio da criação de textos que eram lidos e 

apreciados pelos professores. Chamo essa fase de “tortura”, pois não foi fácil ficar sábados, 
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domingos e outros dias da semana fazendo as diversas leituras, uma vez que tinha a carga 

horária profissional a ser cumprida. 

Etapa vencida, pela dedicação dos professores do curso de mestrado que 

implementava uma metodologia inovadora e antes de tudo calorosa e humana, não faltando 

uma palavra de incentivo nos momentos mais difíceis e procurando retratar sempre um dos 

objetivos do curso: desenvolver diferentes atividades e metodologias que possibilitam a 

socialização, aplicação e construção de conhecimentos teórico-práticos relativos às 

pesquisas dos pós-graduandos e ao cotidiano do exercício profissional dos formadores de 

formadores. 

Hoje, compreendo que o diferencial desse mestrado está na relação aluno-professor, 

juntos, formando professores-educadores. 

Entretanto, a pior etapa estava ainda por vir. Se meu próprio estudo aborda a 

informática educativa, como aprender a lidar com o computador e passar a descobrir sua 

infinita variedade de funções? Assim, comecei a aprender a usar o computador como um 

meio de comunicação e de informação, pois essa também era uma limitação e uma das 

razões que me levou a investigar o tema que atualmente faz parte da minha vida e de várias 

pessoas interligadas mundialmente. 

A luminosidade da tela nos convida a navegar, pesquisar, estudar, comunicar com 

outras pessoas, enfim, até mesmo realizar atividades bancárias. Essa luminosidade que 

torna nítidas as palavras é que me possibilita contextualizar minhas idéias e expressá-las de 

diversas maneiras. Empregando-a, procuro dar visibilidade à minha pesquisa que está 

relacionada a CNEC on-line2, tecnologia e à formação de professores. 

Este estudo, desenvolvido no período de março de 2002 a agosto de 2003, não 

pretende levantar os malefícios ou benefícios que o uso da Internet pode trazer para a 

educação, mas verificar as modificações estruturais de uma instituição de ensino, a maneira 

de pensar e aprender de professores, alunos e coordenadores que participam do portal 

educativo. Pretende abordar o sistema CNEC on-line da Campanha Nacional de Escolas da 

Comunidade, com o objetivo de investigar também a relação estabelecida entre os 

professores e esse portal educativo, sua utilização e suas vantagens no processo 

educacional de uma escola comunitária.  

                                                 
2 http://www.cneconline.com.br 

 



 17 

Assim, procuro observar, em uma instituição que sistematize a CNEC on-line, o 

grau de consistência e significação em relação às transformações dos docentes em suas 

práticas pedagógicas e o nível de democratização que o portal oferece para melhoria do 

ensino-aprendizagem na escola. Analisando a proposta de educação da CNEC on-line, 

procuro observar até que ponto a vivência dessa nova metodologia gera mudanças nos 

docentes em relação à sua concepção de ensinar, de aprender, de se relacionar com seus 

alunos. 

Neste trabalho, pretendo contribuir para a reflexão sobre as possibilidades 

pedagógicas da informática educativa, que possam efetivar melhorias na qualidade do 

ensino e contribuir no trabalho docente. 

O projeto CNEC on-line, instalado em novembro de 2001 e implementado em 2002 

é um portal educacional da Campanha Nacional de Escola da Comunidade, representada 

pelo Colégio Cenecista Dr. José Ferreira, objetivando dispor a docentes, discentes e 

gestores das unidades cenecista a educação à distância. Visa também criar um canal de 

comunicação entre gestores da CNEC, possibilitar a troca de experiências e informações 

entre professores, especialistas, gestores e alunos, oferecer treinamento à distância em 

informática, bem como desenvolver e dar suporte necessário a aplicativos de gestão 

educacional. 

O estudo que desenvolvemos justifica-se pela importância que vem ganhando o uso 

dos computadores e mais especificamente a Internet na educação, quer seja em relação à 

educação à distância, o intercâmbio de experiência de aprendizagem, ou à pesquisa do 

aluno, visando melhorias que se fazem necessárias quanto ao ensinar, ao aprender e às 

novas formas de conceber a relação entre professor, aluno e objetos de conhecimento. 

Essa é a razão pela qual propusemos num levantamento bibliográfico sobre o 

assunto “projeto on-line”; um estudo do projeto específico da CNEC on-line e a pesquisa 

de campo para, na prática, verificarmos a validade da proposta em nível operacional e 

motivacional, geradores das mudanças que se expressam em uma nova proposta de 

educação que a escola objetiva alcançar no seu cotidiano. 

Por isso, este estudo, essencialmente, trata de levantar elementos que intervêm na 

relação estabelecida entre professores e a CNEC on-line, considerando como nossa maior 

preocupação o processo e não o produto em si. 

Para tal, a abordagem qualitativa foi privilegiada como mais adequada ao 

desenvolvimento desta pesquisa em uma instituição que oferece desde a Educação Infantil 
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até Ensino Médio, sem, contudo, prescindir dos aspectos quantitativos, necessários para a 

análise e concatenação dos dados levantados. Assim, foram utilizados questionários, 

organizados com questões abertas e fechadas e a observação em locus.  

Entendemos que somente adaptar novas e eficazes tecnologias ao ambiente escolar 

não muda a paisagem da educação. Novas janelas são necessárias, porém, devem ser 

abertas por quem de fato está preparado para isso. Nesse sentido, reforçamos que, como 

toda nova proposta, a perspectiva de uma educação on-line deve estar amparada por uma 

real compreensão e aceitação por parte de seus aplicadores.  

O trabalho consta de uma introdução, um primeiro capítulo dedicado à questão das 

novas tecnologias na educação, à história da informática no Brasil e à entrada dos 

computadores na escola contemporânea; um segundo capítulo trata dos diferentes caminhos 

do processo de formação docente, bem como da relação dos professores frente às novas 

tecnologias; um terceiro capítulo procura retratar o contexto histórico no qual se inseriu a 

instituição escolhida como campo de investigação, mapeando todo o local em que se 

instalou o portal educativo, como se deu a chegada dos computadores nessa escola e como 

foi implantada a CNEC on-line; No quarto capítulo, são apresentados a metodologia da 

pesquisa, os instrumentos usados para o levantamento dos dados, a descrição do corpus da 

pesquisa, seus resultados e suas análises. Finalizando, são feitas algumas considerações à 

guisa de conclusão, entendendo, este estudo não encerra, nem esgota o assunto, uma vez 

que é um tema amplo que possibilita infinitas exposições. 
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CAPÍTULO I 

 

 

 

Na sociedade da informação todos estamos 
reaprendendo a conhecer, a comunicar-nos, a 
ensinar e a aprender; a integrar o humano e o 
tecnológico; a integrar o individual, o grupal e o 
social. 

Moran (2000) 
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SOCIEDADE, TECNOLOGIA EDUCAÇÃO: 

SIGNIFICADOS, RELAÇÕES E DESAFIOS NA 

CONTEMPORANEIDADE 
 

 

 

Pensar ou refletir sobre a informática supõe contextualizá-la no cenário 

contemporâneo do qual faz parte e atua. O mundo moderno tem passado por 

transformações científicas, culturais e tecnológicas que exercem um grande impacto no 

desenvolvimento dos indivíduos, produzindo novas relações e alterando os alicerces que 

sustentam a produção do conhecimento. 

A construção desse cenário, com suas relações sociais características, as quais 

denominamos modernidade, tem suas origens no século XVIII, também chamadas “Século 

das Luzes”. É o instante em que o homem liberta-se da luz divina, transformando-a em luz 

da razão. Kant (1994), citado por Rodrigues (2001, p.16), afirma que tal situação representa 

“... a evasão dos homens do estado de menoridade, esta entendida aqui como a 

incapacidade de servir-se do próprio intelecto sem o guia de um outro”. Foi nesse período 

em que se desencadeou o que hoje consideramos “Sociedade Tecnológica”. 

Assim, o homem “iluminado” é aquele que, redescobrindo-se como ser consciente, 

sente-se capaz de dominar a natureza por meio da razão, concebida aqui como uma 

potencialidade a se desenvolver com a experiência, como uma força para transformar a 

natureza. Esta transformação mostra a trajetória humana no reconhecimento de sua própria 

identidade e na construção de seu “paraíso terrestre” (RODRIGUES, 2001). 

Essa mudança significativa em relação à natureza, para Friedmann (1971), 

lembrado por Rodrigues (2001, p. 17) é que vai possibilitar a constituição da Sociedade 

Tecnológica, que se caracterizará em oposição à Sociedade Tradicional, pelo aparecimento 

de um “meio técnico” entre o homem e a natureza. Segundo Friedmann (1971), o indivíduo 

da Sociedade Tradicional vivia em contacto direto com a natureza, de acordo com seus 

ritmos e se adaptando às exigências do meio físico. A partir da Revolução Industrial, com o 

desenvolvimento do “meio técnico”, ele modifica sua relação de dependência em relação à 

natureza, passando a explorá-la e a submetê-la às suas necessidades, caracterizando assim a 
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sociedade moderna, constituída de máquinas e técnicas complexas de conhecimentos 

transformados e adaptados que se interpõem entre a natureza e o homem. 

Na formação dessa sociedade, desenvolve-se o capitalismo. Uma organização 

econômica bastante complexa, baseada na produtividade do trabalho humano em parceria 

com o emprego da máquina. Conseqüentemente, uma outra estrutura social se organiza 

totalmente vinculada à produção, onde o homem deve ser o produtor e consumidor 

incessante de bens materiais assim como de idéias. 

Rodrigues (2001, p.18) ressalta que a Sociedade Tecnológica está organizada a 

partir da noção de trabalho, o qual se apresenta fragmentado em uma multiplicidade de 

ocupações e divisões de tarefas. Fato este que a caracteriza como uma sociedade 

profissionalizada e burocratizada, em que a diversidade de profissões se apresenta em uma 

ordem hierárquica, segundo a qual o indivíduo deve definir sua identidade social e a dos 

outros, em que a burocracia é fator essencial para a organização do trabalho. 

Assim, essa burocracia propagada e legitimada pelo poder fundado nas 

competências técnicas, exercido com base na tradição e no patrimônio, quando em 

contextos não burocráticos, pode ter, conforme entende Weber, o mesmo papel da máquina 

para a Revolução Industrial, aponta Rodrigues (2001, p.18). 

Desse modo, o status social do indivíduo será determinado pelo que ele obtém pelo 

seu trabalho, pelo seu mérito e não mais na tradição ou no carisma. Surge, então, o 

indivíduo moderno que emergiu num momento particular (seu “nascimento”) e tem uma 

história que ele também pode mudar. Essa época moderna fez surgir uma nova concepção 

do sujeito individual, libertando-o de seus apoios fundados nas tradições e nas estruturas. O 

nascimento desse indivíduo soberano representou uma ruptura importante com o passado, 

quando o ser humano elege a ciência como a forma de conhecimento adequada para a sua 

empreitada. 

A ciência se universaliza como sistema e desmitifica o mundo, propondo 

explicações racionais fundadas na experimentação e no conhecimento científico, as quais 

passam a ser consideradas objetivamente como verdadeiras. Nesse contexto, revela-se a 

evolução e as conseqüências do fenômeno técnico denominado por Weber, como 

constituindo fatores da racionalidade das sociedades e elementos de sua expansão, nas 

esferas da ciência, da moral e da arte, consoante informa Cecílio (1998, p.79). 

O desenvolvimento da ciência possibilitou o aumento do saber empírico, colocado a 

serviço das forças produtivas. Para Weber a moral, distanciando-se cada vez mais da 
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religião, deu origem a uma ética do trabalho, ligada ao protestantismo e motivacional para 

o capitalista. A arte, também, por sua vez, distanciando-se da religião, tornou-se mais e 

mais autônoma com o aparecimento do mecenato secular e a produção artística para o 

mercado, de acordo com Dias (2000, p.39). 

Com o advento da ciência moderna, teremos uma grande transformação técnica, que 

provocará o desenvolvimento das novas tecnologias da informação e da comunicação, 

marcado por um novo paradigma de desenvolvimento, no qual “a fonte de produtividade 

acha-se na tecnologia de geração de conhecimentos, de processamento da informação e de 

comunicação de símbolos”, conforme assevera Castells (2000 p.35). 

O processo de penetração das tecnologias na vida humana provoca transformações 

significativas no contexto social, fazendo com que possamos vislumbrar a emergência de 

uma Sociedade Informatizada, produzindo, por sua vez, mais inovações, que vão 

“acelerando a velocidade e ampliando o escopo das transformações tecnológicas, bem 

como diversificando suas fontes”, consoante destaca Castells (2000, p.25).  

A educação torna-se amplamente influenciada por esse contexto, e desempenha um 

importante papel na transmissão e conservação da cultura e dos conhecimentos 

considerados universais, formando o cidadão para atuar na sociedade, salienta Rodrigues 

(2001, p.18). 

Hoje, a sociedade, cada vez mais informatizada, vem sofrendo transformações nas 

suas formas de comunicação e de acesso ao conhecimento. Encontramo-nos em um 

momento de transição, de uma sociedade industrial, na qual predominou a produção de 

objetos materiais, para uma sociedade de comunicação e de informação. O que se destaca, 

agora, é a produção e difusão da informação. 

Nesse momento de transição, encontra-se a escola tradicional que repassa o 

conhecimento para o aluno por intermédio do professor. O conhecimento socializado aos 

alunos ocorre em um processo de comunicação unidirecional, ou seja, o professor fala e o 

aluno escuta O professor apresenta oralmente o assunto, escreve na lousa e os alunos 

copiam o que está escrito. A transmissão oral dos conhecimentos ocorre como verdades 

absolutas e que, posteriormente, serão reproduzidas pelos alunos. A escola, ainda, vem se 

restringindo, de maneira geral, à mera transmissão de conteúdos defasados em relação ao 

contexto atual, apesar das inúmeras iniciativas de mudança. Há que se ponderar que o 

professor de hoje foi formado na escola tradicional e não é num toque mágico que irá 

romper com sua formação. Nesse sentido, Demo (1995, p.17) enfatiza que: 
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nada é mais degradante na Academia do que a cunhagem do discípulo, 
domesticado para ouvir, copiar, fazer provas e, sobretudo, “colar”. Marca 
o discípulo a atitude de objeto, incapaz ou incapacitado de ter idéias e 
projetos próprios. Mais degradante ainda é o professor que nunca foi 
além de discípulo, porque não sabe elaborar ciência com suas próprias 
mãos; como caricatura parasitária que é, reproduz isso no aluno. 

Lévy (1999) nos lembra que, há cinco mil anos, a escola está baseada no falar-ditar 

do mestre. E comenta ainda que hoje a principal função do professor não se restringe à 

difusão de conhecimentos, que atualmente é feita de modo eficaz pelos novos meios de 

comunicação e de informação. 

A escola, dessa forma, é vista, como afirma Valente (2002, p.35), como uma linha 

de montagem, em que o aluno é o produto que está sendo “formado” ou “montado” para 

atuar na sociedade industrial, e os professores são os “montadores”, que acrescentam 

informação ao produto. Do outro lado, existe a estrutura de controle do processo de 

“produção” integrada pelo diretor, supervisores que constatam se o “planejamento da 

produção”, traduzida em termos de métodos, currículos e disciplinas, está sendo cumprido. 

Valente (2002, p. 35) comenta ainda que a educação no paradigma Fordista realiza-

se com base no racional em que “se tudo for realizado conforme o plano, a linha de 

montagem deve produzir alunos capacitados”. Do contrário, existem as ações corretoras, 

como a recuperação ou a repetência. 

No entanto, a educação em massa tem se mostrado ineficiente e não se sustenta em 

um mundo complexo dominado pelas tecnologias da informação e da comunicação, que 

requer uma escola que possa atender às necessidades dos alunos, um professor que tenha 

mais autonomia e um aluno desenvolvendo novas habilidades, trabalhando em equipe e 

compreendendo o que faz.  

Com a tecnologia avançando rapidamente e as informações renovando-se a cada 

instante, torna-se difícil determinar quais conhecimentos serão indispensáveis para os 

estudantes no futuro. Não podemos prever esse futuro, mas podemos preparar nossos 

alunos para os desafios que eles terão que superar. Necessitamos realizar transformações 

estruturais nas escolas de todos os níveis para evitar que o ensino escolar permaneça 

defasado da realidade, conforme nos assegura Kenski (2003, p.146). 

Há que se repensar o papel do professor de modo mais amplo, rever o currículo e 

todo o contexto escolar, envolvendo todos os participantes do processo educativo: alunos, 

professores, diretores, especialistas e a comunidade de pais. 
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As tecnologias de comunicação e informação estão gerando novos espaços de 

conhecimento que poderão possibilitar aos professores e alunos encontrarem-se como 

parceiros que se ajudem a descobrir as possibilidades pedagógicas das tecnologias.  

Ribeiro et al. (2003) citam Dowdor (2001, p.77-78), quando afirmam que: 

estamos passando de um universo no qual o conhecimento era trabalhado 
por um segmento especializado da sociedade, o mundo da educação, para 
um universo em que o conjunto da atividade humana se torna intensivo 
em conhecimento. A gestão do conhecimento torna-se assim um espaço 
mais amplo, no qual a educação tem de reencontrar seu papel, reencontrar 
o seu lugar. 

Nesse sentido, a escola atual carece de afirmação de seu papel como facilitadora da 

aprendizagem, empregando adequadamente a tecnologia e não simplesmente de 

transmissora de conhecimentos alheios, apropriando-se do recurso tecnológico que alcança 

as massas. 

Reportamo-nos novamente às considerações de Dowdor (2001, p.80) citado por 

Ribeiro et al (2003): “o grande desafio da educação é o de mobilizar suas forças para 

reconstruir uma convergência entre o potencial tecnológico e os interesses humanos”, pois 

entendemos que as novas tecnologias, ao proporcionar aos professores condições de se 

atualizarem e aprender interagindo e compartilhando com seus alunos, podem constituir um 

novo espaço virtual, como uma nova perspectiva para a educação. Precisamos repensar 

vários conceitos e estratégias, e, assim, reavaliar o papel do professor. 

1.1.Tecnologia: das marcas gravadas em madeira às mídias 

informatizadas 

A tecnologia sempre afetou o homem: das primeiras 
ferramentas, por vezes consideradas como extensão do 
corpo, à máquina a vapor, que mudou hábitos e instituições, 
ao computador que trouxe novas e profundas mudanças 
sociais e culturais – a tecnologia nos ajuda, nos completa, 
nos amplia... Fróes (1998, p.56). 

A fim de compreendermos os processos de incorporação das novas tecnologias da 

informação e comunicação no campo educacional, analisamos alguns de seus antecedentes 

históricos, especialmente dos computadores. 
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Ao longo da história da humanidade, a transmissão da informação foi se 

modificando. Do uso de marcas gravadas em madeira, passou-se para a escrita alfabética, 

depois ao surgimento da imprensa, e, nos dias atuais, ao aparecimento dos computadores, 

possibilitando profundas mudanças culturais e sociais. 

Os computadores são um tipo de tecnologia da informação e da comunicação 

constituídos de uma síntese de conhecimentos científicos e técnicos com a aplicação de 

uma série de inovações tecnológicas. Constituem a materialidade dos significados aos quais 

remetem as raízes etimológicas da palavra “tecnologia”: techné e logos (técnica e razão). 

Conforme enfatiza Dias (2000), até bem pouco tempo, emprestávamos mais as 

características de habilidade da téchne grega do que da tecnologia como entendemos hoje. 

A prensa mecânica e a máquina de escrever podiam ser identificadas como instrumentos 

tecnológicos, como artefatos mecânicos que impulsionaram o uso da escrita, antes da 

difusão dos computadores e possibilitaram a duplicação e produção de múltiplas cópias 

idênticas aos melhores manuscritos. 

Atualmente, esse processo vem sendo substituído pela impressão automática, por 

meio do computador, pelos processadores de texto e editores de hipertexto, adicionando à 

tecnologia da escrita mais flexibilidade e eficiência individual no modo de gerar e imprimir 

textos, com mais rapidez. 

Embora sejam artefatos do nosso século, “computar”, que significa “contar”, 

“calcular” - remonta à origem dos números que consistiam em agrupamentos de pedrinhas 

ou marcas gravadas em madeiras. O cálculo constituiu na finalidade mais imediata destas 

primeiras formas de representação numérica, informa Liguori (1997, p.79). 

Assim, para simplificá-lo, as culturas diversas criaram diferentes sistemas de 

numeração e dispositivos que podemos exemplificar por meio do ábaco, inventado há 5000 

anos ou mais, utilizado por diferentes civilizações passadas, e, nos dias, atuais, pelo Japão. 

Durante o século XVII, na Europa, as transformações políticas, econômicas e 

sociais estimularam o desenvolvimento científico colocando em marcha os processos de 

produção tecnológica que caracterizam a modernidade, nas quais o saber começara a 

responder de modo predominante a uma racionalidade técnica. Para a racionalidade técnica, 

o desenvolvimento e a utilização da tecnologia são fatores determinantes do progresso e da 

evolução da humanidade, conforme Liguori (1997, p.80). 

Mas, somente no século XX é que foram desenvolvidos os primeiros computadores, 

que incrementaram significativamente a velocidade no processamento da informação 
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produzindo mudança na cultura e na sociedade. A informação passa a ser digitalizada sob a 

forma de alfabeto binário, ou seja, passa-se então do lápis e papel, para o teclado e monitor. 

Temos assim, um novo meio para tratar a informação e comunicá-la. 

Sabemos que é necessário estimular os jovens a buscar novas formas de pensar, de 

procurar e de selecionar informações, de construir seu jeito particular de trabalhar o 

conhecimento e de reconstruí-lo continuamente, atribuindo-lhe novos significados, de 

acordo com suas necessidades e interesses. 

A tecnologia existe como um conhecimento acumulado, que pode dinamizar o 

processo de ensino-aprendizagem à medida que seja empregada corretamente, valorizando 

os conhecimentos informais e a autonomia dos jovens, deslocando a ênfase do ensinar para 

o aprender, abrindo espaço à aprendizagem colaborativa, redimensionando a prática do 

professor e permitindo que a escola integre efetivamente com diferentes contextos, sob as 

mais diversas condições sócio-históricas, políticas e econômicas. 

1.2 Resgatando a História da Informática na Educação 

É importante reconhecer todos os esforços despendidos em 
cada época e compreender que a evolução ocorre a partir da 
troca de energia entre os diferentes estágios de 
desenvolvimento que caracterizam um empreendimento. 

Moraes (1997, p.23) 

 

A introdução da informática na educação se deu, inicialmente, como uma versão 

computadorizada dos atuais métodos de ensino. Valente (2000, p. 3-5) considera esse 

percurso - o de ter se iniciado o uso da informática educativa, imitando-se a atividade de 

sala de aula - como um processo que acontece, quando da introdução de qualquer 

tecnologia na sociedade. 

Esse autor demonstra que o ensino por meio da informática tem suas raízes no uso 

das chamadas máquinas de ensinar que, em 1924, foram usadas para corrigir testes de 

múltipla escolha. Segundo Valente (1993), Skiner, em 1950, propôs uma máquina para 

ensinar usando o conceito de instrução programada. 

Foi durante os anos 60, que o governo americano investiu na produção de 

programas educacionais por computador com o objetivo de revolucionar a educação. Isso, 
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entretanto, não repercutiu o previsto, na época, dado o elevado custo dos computadores 

para as escolas. Somente com o advento dos microcomputadores é que essa proposta se 

disseminou, gerando grande produção de cursos e diversificação na produção de recursos, 

adotando-se uma nova mídia educacional, ou seja, uma ferramenta de complementação, de 

aperfeiçoamento e de possível mudança na qualidade do ensino. 

As primeiras iniciativas brasileiras no campo da informática educativa tiveram suas 

raízes plantadas na década de setenta, quando, pela primeira vez, em 1971, discutiu-se o 

uso de computadores no ensino de Física, em seminário promovido em parceria com a 

Universidade de Dartmouth/USA. Em 1973, aconteceu um marco importante com a 

realização da I Conferência Nacional de Tecnologia Aplicada ao Ensino Superior, sendo 

essa o primeiro evento que abordou o uso efetivo do computador na educação. 

Nessa mesma época, o Brasil estabeleceu políticas públicas voltadas para a 

construção de uma indústria nacional de informática que visavam garantir a autonomia 

científica e tecnológica, tendo como base a preservação da soberania nacional. Tais 

políticas condicionaram a adoção de medidas protecionistas adotadas pela área. Nesse 

sentido, Moraes (2000, p. 34) lembra-nos que: 

A formação dessa política teve uma forte intervenção do Estado, 
mediante a regulamentação do mercado no setor. Essa regulamentação 
teve como instrumentos os atos normativos, elaborados pela Secretaria 
Especial de Informática (SEI), alicerçada pelo Conselho de Segurança 
Nacional.  

O fator politicamente decisivo para a atuação do Estado brasileiro no setor ocorreu, 

no âmbito da Marinha Brasileira, que vislumbrava a possibilidade de absorção de 

tecnologia que permitisse a construção de um computador nacional para ser utilizado na 

própria Marinha. Decorrente dessa necessidade foi criado em 1971, o Grupo de Trabalho 

Especial (GTE), ligado à Diretoria de Comunicação da Marinha (DCM), com a 

participação do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico Social (BNDES) e do 

Fundo Tecnológico (FUNTEC), no sentido de financiar projetos das universidades que 

visassem à construção do computador. A partir de então, Estado, Forças Armadas, capital 

nacional e universidades deflagraram o processo de informatização no país, de acordo com 

Moraes (2000, p.46). 

Então, o Governo Brasileiro criou, em 1972, a Coordenação de Atividades de 

Processamento Eletrônico (CAPRE), com a finalidade de assessorar a política tecnológica 

do setor.  
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Como afirma Tigre (1988) citado por Moraes (2000, p. 48), logo que a CAPRE foi 

criada, essa realizou o primeiro levantamento sobre a situação dos recursos humanos na 

área. Esse estudo mostrou a necessidade estratégica da formação de recursos humanos para 

o setor, o que poderia se agravar com a expansão do mercado de computadores. 

Diante desse levantamento, o órgão elaborou o Programa Nacional de Treinamento 

em Computação (PNTC), associado à implantação de cursos universitários de graduação e 

pós-graduação ligados à informática, mobilizando recursos financeiros e a elaboração de 

um plano de desenvolvimento de indústrias.  

Ainda na existência da CAPRE, por volta de 1977, houve o primeiro momento de 

confronto entre o Estado brasileiro e os interesses estrangeiros em decorrência da reserva 

de mercado para mini e microcomputadores nacionais, causando reações, especialmente da 

IBM e da Burroughs, conforme destaca Santos, (1986). 

Em 1979, a CAPRE, até então órgão responsável pela política tecnológica, foi 

extinta criando-se a Secretaria Especial de Informática (SEI), ligada diretamente ao 

Conselho de Segurança Nacional. 

Segundo Proença Júnior (1990), citado por Moraes (2000, p.49), a criação da SEI, 

em substituição a CAPRE, significou uma ruptura definitiva nos rumos das atividades civis 

e militares. Para os civis, isto representou a consolidação da reserva de mercado como 

esteio de uma política no setor. Para os militares, sob o amparo da SEI, o setor de 

informática viveu um intenso período, com substanciais taxas de crescimento anuais, 

mesmo num período recessivo da economia do país. 

A partir da criação da SEI, as primeiras ações governamentais foram implementadas 

com a finalidade de interligar educação com informática, ao lado da agricultura, saúde e 

indústria, visando à utilização de recursos computacionais nos diversos setores e atividades 

da sociedade.  

Em conseqüência da necessidade de formar recursos humanos para o setor de 

informática, a SEI criou, em março de 1980, a Comissão Especial n.1 Educação (CEE-

1/1980), com a finalidade de ser um segmento de apoio ao Ministério da Educação e 

Cultura e à SEI, tendo como objetivo “colher subsídios das duas secretarias e gerar as 

normas e diretrizes do novo e amplo campo que se abria para a educação” 

(MEC/FUNTEVE, 1985, p.3). 

A comissão ressaltou a necessidade de se promover a formação de recursos 

humanos para atender a potencialidade do mercado de Informática no País e a 
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implementação de programas especiais visando ao uso de “ferramentas de informática” em 

áreas de conhecimento. Moraes (2000, p.59) destaca que “O que se pretendia, afinal, era 

traçar uma política que capacitasse todo o ciclo científico-tecnológico, procurando, com 

isso, romper os laços da dependência interna e externa do Brasil”. 

É importante destacar que essa comissão era composta apenas por representantes de 

agências financiadoras e órgãos estatais, não contando com a participação das várias 

categorias de docentes. 

Em agosto de 1981, realizou-se em Brasília, o I Seminário Nacional de Informática 

na Educação, promovido pela SEI com o apoio do MEC e do Conselho Nacional de 

Pesquisas Científicas e Tecnológicas (CNPq), como forma de inserir a comunidade 

educacional nessa discussão, contando com a participação de especialistas nacionais e 

internacionais, destacando a importância de se pesquisar o uso do computador como 

ferramenta auxiliar do processo de ensino-aprendizagem.  

Para Moraes (1997, p. 4), desse seminário, surgiram várias recomendações 

norteadoras do movimento que até hoje continuam influenciando a condução de políticas 

públicas no setor. 

Dentre as recomendações, destacamos aqui algumas consideradas mais relevantes: 

a) que as atividades de informática na educação deveriam ser balizadas por valores 

culturais, sócio-políticos e pedagógicos da realidade brasileira; b) que os técnicos 

econômicos sejam equacionados em função dos benefícios sócio-educacionais que um 

projeto desta natureza possa gerar e em equilíbrio com outros investimentos em educação 

no país; c) não considerar o uso de computadores e recursos computacionais como nova 

panacéia para enfrentar problemas de educação básica. (Seminários de Informática na 

Educação, I e II, 1982, p.33-34-36). 

É importante ressaltar que, a partir desse seminário, surgiu à idéia de implantar 

projetos piloto de informática na educação, em universidades brasileiras que atendessem 

aos diferentes graus e modalidades de ensino. Assim originou-se o Projeto Brasileiro de 

Informática na Educação (EDUCOM). 

Em agosto de 1982, o MEC, o CNPq e a SEI, dando prosseguimento às discussões 

ocorridas, promoveram, em Salvador, o II Seminário Nacional de Informática Educativa 

tendo como tema principal “O impacto do computador na escola: Subsídios para uma 

experiência-piloto do uso do computador no processo educacional brasileiro, em nível de 2º 
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grau”. Este seminário contou com a participação e reflexões dos especialistas de educação, 

informática, psicologia e sociologia. 

Dentre as recomendações feitas pelos participantes naqueles encontros, ressaltaram 

a importância dos valores culturais brasileiros, a ênfase foi nas questões de formação de 

recursos humanos, a implantação de centros piloto no setor, de caráter multidisciplinar, 

sendo que esses deveriam estar subordinados aos fins educacionais utilizando nos 

experimentos equipamentos, tecnologia e recursos humanos nacionais. Para tanto, 

recomendaram que o computador, no processo de ensino, deveria ser visto como um 

recurso tecnológico auxiliar, e não como um fim em si mesmo, para possibilitar ao aluno o 

domínio de habilidades intelectuais específicas requeridas em cada conteúdo e o 

desenvolvimento da inteligência.  

Após a realização desses seminários, foi enviado à Presidência da República pela 

SEI, MEC e Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP), um documento-síntese intitulado: 

Subsídios para Implantação do Programa de Informática na Educação, e, como resposta, foi 

criada a Comissão Especial n.11: Informática e Educação, que sintetizava o pensamento 

formado por tecnocratas sobre o assunto, conforme assegura Moraes (2000, p.61). Essa 

comissão estava subordinada ao Conselho de Segurança Nacional (CNS) e à Presidência da 

República, sendo integrada por representantes do MEC, da SEI, do CNPq e da Finep e, 

posteriormente, por membros da Empresa Brasileira de Telecomunicações (Embratel) com 

a responsabilidade de desenvolver discussões e implementar ações para levar os 

computadores às escolas brasileiras (MEC/FUNTEVE 1985a). 

Paralelamente, a Secretaria Geral do MEC traçou as Diretrizes e Bases para o 

Estabelecimento da Política de Informática no Setor da Educação, Cultura e Desporto 

(MEC/SG/CCG,1983). Nessas diretrizes, Moraes (2000, p.61) ressalta a que estipula o 

desenvolvimento e utilização da tecnologia da Informática na Educação, 
respeitando os valores culturais e sócio-políticos sobre os quais se 
assentam os objetivos do sistema educacional, estabelecendo que os 
programas computacionais destinados ao ensino sejam desenvolvidos por 
equipes brasileiras. 

Em março de 1983, o MEC criou o Centro de Informática Educativa (CENIFOR) 

subordinado à Fundação de Televisão Educativa (FUNTEVE), cujas atribuições 

regimentais foram reformuladas em março do ano seguinte, visando cumprir os requisitos 

imprescindíveis ao desenvolvimento e à coordenação das atividades na área, tendo em vista 

o interesse em assumir a coordenação do projeto. 
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Porém, somente em julho de 1983, a partir das recomendações dos seminários 

realizados, que a CE/CI n.11/1983, elaborou e aprovou o Projeto Brasileiro de Informática 

na Educação (EDUCOM). Seu objetivo principal foi estimular o desenvolvimento da 

pesquisa multidisciplinar voltada para a aplicação da tecnologia da informática no processo 

ensino-aprendizagem. Por meio desse projeto foi implementada a criação de centros piloto 

experimentais em Informática Aplicada à Educação, em várias universidades brasileiras. 

Foram selecionados, em dezembro do mesmo ano, os projetos das universidades federais 

do Rio de Janeiro - UFRJ, de Pernambuco - UFPe, de Minas Gerais - UFMG e na 

Universidade de Campinas - Unicamp. 

Em julho de 1984, ficou estabelecido que a responsabilidade pela implantação, 

coordenação e supervisão técnica do Projeto EDUCOM, seria atribuída ao Centro de 

Informática Educativa (CENIFOR), cujo suporte financeiro e delegação de competência 

foram definidos em Protocolo de Intenções assinado entre o MEC (SESU, SEPS, 

FUNTEVE) e o Conselho Federal de Educação, Capes, SEI, CNPq e Finep. 

Moraes (1997, p. 6) comenta que a partir desse momento:  

O MEC assumiu a liderança do processo de informatização da educação 
brasileira, procurando organizar-se para o cumprimento de suas novas 
obrigações. Um dos argumentos utilizados para a transferência do Projeto 
EDUCOM para o MEC, era o de que informática na educação tratava de 
questões de natureza pedagógica relacionadas ao processo de ensino-
aprendizagem, envolvendo escolas públicas brasileiras e universidades, 
na busca de subsídios para uma futura política para o setor educacional. 
Pesava, também, nessa decisão a questão financeira, pois apesar do 
acordo firmado entre os organismos governamentais e o próprio estímulo 
para a implantação do Projeto ter se originado na própria SEI, esta não 
havia previsto no seu orçamento  o montante de recursos para dar 
sustentação financeira ao projeto. Assim, coube ao Ministério da 
Educação, apesar de inúmeras dificuldades, garantir a sua 
operacionalização. 

Para tanto, foram assinados convênios entre a Financiadora de Estudos e Projetos 

Finep, a FUNTEVE e o CNPq, cabendo a esse último a alocação de bolsas para os 

pesquisadores envolvidos no Projeto EDUCOM de acordo com Oliveira (1997, p.36). 

A expectativa foi de que os centros piloto fossem responsáveis pelo 

desenvolvimento de pesquisa e pela disseminação do uso de computadores no processo de 

ensino-aprendizagem (MEC/FUNTEVE, 1985). 
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1.2.1 Projeto EDUCOM 

Em 1985, inicia-se o Projeto Brasileiro de Informática na Educação (EDUCOM), 

fruto das recomendações do I Seminário Nacional de Informática na Educação, tendo como 

objetivo principal estimular o desenvolvimento da pesquisa multidisciplinar voltada para a 

aplicação de novas tecnologias de informática no processo ensino-aprendizagem. Foram 

implantados cinco centros piloto nas universidades federais do Rio de Janeiro - UFRJ, do 

Rio Grande do Sul - UFRGS, de Pernambuco - UFPE, de Minas Gerais - UFMG e na 

Universidade de Estadual de Campinas - Unicamp. 

1.2.2 Os cinco centros piloto 

Com perfis distintos, os centros piloto, desde a sua criação, dedicaram-se ao 

desenvolvimento de pesquisas, principalmente à formação de recursos humanos, produção 

de softwares educativos, além da educação especial, mantendo em comum o respeito às 

recomendações feitas nos seminários3, garantindo a interdisciplinaridade, reunindo pessoas 

das áreas de educação, informática, psicologia da aprendizagem e do desenvolvimento da 

sociologia (MEC/FUNTEVE, 1985. b). 

Centro piloto EDUCOM-UFRJ: a proposta de Formação de um Centro de Pesquisa 

sobre a Informática na Educação surgiu em 1983, formulada por professores da Faculdade 

de Educação, do Núcleo de Tecnologia Educacional para a Saúde (Nutes) e do Núcleo de 

Computação Eletrônica. Embora tendo sido aprovado pelo MEC para se constituir a partir 

de 1984, só se concretizou em 1986, conforme retrata Elia (1991), citado por Oliveira 

(1997, p. 36). Teve como objetivo inicial desenvolver experiências sobre a utilização do 

computador no ensino médio, detendo sua atenção no desenvolvimento de software, 

hardware e na formação de recursos humanos para o trabalho com a informática na 

educação. Em 1989, transformou-se, na “Coordenação de Informática na Educação 

Superior- CIES/EDUCOM/UFRJ”, direcionando seus projetos de pesquisas para três áreas: 

tecnologia educacional, tecnologia de software educacional e investigação sobre os efeitos 

sociais, culturais, etc, provocados pelo uso do computador no processo educacional 

(MEC/FUNTEVE 1985). 

                                                 
3 Realizados em 1981 e 1982 
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Centro piloto EDUCOM-UFRGS: no final da década de 1970 e início de 1980, 

novas experiências vão surgindo na Universidade do Rio Grande do Sul, apoiadas nas 

teorias de Piaget (1977) e nos estudos de Papert (1980), tendo como destaque os trabalhos 

desenvolvidos pelo Laboratório de Estudos Cognitivos (LEC), que utiliza a potencialidade 

do computador com a linguagem Logo. Dessa maneira, quando de sua escolha como sede 

dos centros piloto, encontrava-se com toda uma estrutura desenvolvida nessa área. Oliveira 

(1997, p.40) comenta que o LEC buscava: a) introduzir a atividade com linguagem Logo 

como recurso em aprendizagem do aluno; b) elaborar um modelo de interação cognitiva 

entre o professor e o aluno no trabalho com o computador; c) produzir materiais, formar 

professores para o trabalho com computador no ensino, dentro de uma linha construtivista. 

Centro piloto EDUCOM-UFMG: participa em quatro linhas de pesquisa: 

informatização de escola, capacitação de recursos humanos, utilização da informática na 

educação especial e avaliação de Programas Educativos pelo computador (PEC’s). Quanto 

à formação de recursos humanos, prioriza a interdisciplinaridade, pelo estudo das 

implicações sóciopolítico culturais da entrada dos computadores na educação, pela visão 

construtivista no processo de ensino-aprendizagem. No que refere à produção e avaliação 

de Programas Educativos para o Computador (PEC’s), os pesquisadores estão preocupados 

com o desenvolvimento de uma pesquisa sobre a prática pedagógica que deve existir em 

torno do uso de softwares educativos, priorizando a construção de conhecimento na relação 

entre o aluno e máquina. A utilização da informática na educação especial conta com a 

participação de uma equipe multidisciplinar, com profissionais de diversas áreas, como a 

pedagogia, terapia educacional, psicologia e outros. O computador pode vir a ser utilizado 

como uma forma alternativa de comunicação entre as crianças com paralisa cerebral e o 

mundo que as rodeia, garante Oliveira, (1997, p.38).  

Centro piloto EDUCOM-UFPe: esse centro teve suas atividades iniciadas em 

setembro de 1983. Naquele momento, estava sediado no Departamento de Informática, 

tendo como objetivo principal o desenvolvimento de uma rede local de baixo custo para o 

ensino. Todavia, em conseqüência da falta de financiamento e com a mudança de sua 

coordenação para o Centro de Educação, em 1985, essas idéias foram abandonadas e outras 

atividades passaram a constar no elenco de pesquisas desenvolvidas neste centro. Segundo 

Oliveira (1997, p. 38), nesse redirecionamento de suas atividades, o centro piloto passou a 

ter como áreas de pesquisa a formação de recursos humanos, o desenvolvimento de 

competência para análise de programas educativos e a análise do potencial da utilização da 
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linguagem Logo no processo de ensino-aprendizagem. O LOGO se tornou uma opção, por 

ser uma ferramenta de raciocínio e não apenas um software educacional. De acordo com 

Felipe citado por Oliveira (1997, p.39) 

A experiência acumulada do projeto, no trabalho com a linguagem Logo, 
proporcionou que este conhecimento adquirido fosse testado em trabalho 
com crianças surdas provenientes de escolas da rede pública estadual. 
Para a equipe, a utilização da linguagem Logo no trabalho com 
deficientes auditivos justifica-se por ter esta linguagem um desenho 
próprio para a educação. Contudo, ainda segundo estes pesquisadores, 
sua utilização em sala de aula só se justifica se trouxer consigo os 
pressupostos epistemológicos defendidos por Jean Piaget. Desse modo, a 
equipe do EDUCOM-UFPe procurou pesquisar e desenvolver uma 
metodologia de ensino apropriada para alunos surdos, entretanto o 
conteúdo trabalhado é semelhante ao utilizado com crianças normais. 

Centro piloto EDUCOM-UNICAMP: a universidade é considerada como pioneira 

na pesquisa do uso de computadores no processo de ensino-aprendizagem, trabalhando 

nessa área desde 1973. Assim, quando foi aprovada como centro piloto do Projeto 

EDUCOM, a Unicamp já contava com uma estrutura montada, formada por uma geração 

de pesquisadores que impulsionaram a área e que, ainda hoje, estão na dianteira do 

processo (MEC / FUNTEVE,1985b). A visita de Seymour Papert à Unicamp, em 1975, 

alavancou o desenvolvimento de atividades de cooperação com instituições americanas de 

vanguarda no campo das aplicações pedagógicas do computador e permitiu, em 1983, a 

criação do atual Núcleo de Informática Aplicada à Educação da Unicamp (NIED), cujos 

trabalhos estão centrados, principalmente na linguagem Logo, conforme ressalta Moraes 

(1997, p.3). 

De acordo com o Relatório da Comissão de Avaliação do Projeto EDUCOM, 

produzido em 1986, houve momentos de dificuldades na produção de pesquisas em 

conseqüência da falta de financiamento ou, quando de sua existência, pelo atraso no seu 

recebimento. Essa falta de recursos veio, em muitos momentos, prejudicar a realização de 

atividades básicas em cada centro, tais como: entrar em contato com as escolas e formar 

pessoal (Oliveira, 1997). 

Apesar das dificuldades surgidas e tentativas de obstrução da pesquisa, o Projeto 

EDUCOM cumpriu o seu papel. Produziu, num período de cinco anos, 4 teses de 

doutorado, 17 dissertações de mestrado, 5 livros, 165 artigos publicados, várias 

conferências, além de cursos de extensão, especialização e treinamento de professores e 

produção de software educativos. Desenvolveram programas de cooperação técnica, 
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nacional e internacional promovidos pela Organização dos Estados Americanos (OEA) e 

Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (UNESCO), bem 

como assessoramento técnico foi prestado às várias secretarias municipais e estaduais de 

educação e aos comitês assessores de programas ministeriais. É importante salientar, como 

relata Moraes (1997, p.17), que as principais ações empreendidas pelo Ministério da 

Educação, decorreram das contribuições das equipes integrantes dos centros piloto do 

Projeto EDUCOM. 

1.2.3 Programa de Ação Imediata em Informática na Educação 

Em fevereiro de 1986, iniciou-se uma nova fase de implantação de programa de 

informática na educação, após a criação do Comitê Assessor de Informática na Educação 

(CAIE/MEC), constituído por pessoas provenientes de vários segmentos da sociedade, de 

reconhecida competência técnico-científica. Em abril do mesmo ano, o Comitê 

recomendou a aprovação do Programa de Ação Imediata em Informática na Educação de 1º 

e de 2º graus, destinado à implantação de uma infra-estrutura de suporte em secretarias 

estaduais de educação, à criação de subsídios para o estabelecimento de uma Política 

Nacional de Informática na Educação, à capacitação de recursos humanos, à integração de 

pesquisas, incentivo à produção de softwares educativos, bem como à avaliação de planos, 

programas e projetos, informam Moraes (2000, p. 105) e Oliveira (1997, p.43). 

Uma das primeiras ações desse projeto foi à recomendação de uma avaliação do 

Projeto EDUCOM. Quanto aos resultados, por meio do relatório, a comissão alertava que 

os centros piloto estavam desenvolvendo as atividades que propuseram, apesar dos atrasos 

no repasse das verbas, da descontinuidade da oferta de bolsas pelo CNPq, além dos 

descompassos existentes na coordenação administrativa do projeto. Todavia, por meio 

desse relatório, solicitou a manutenção e o apoio técnico e financeiro aos centros piloto, 

maior intercâmbio entre os pesquisadores e que as atividades de pesquisa fossem a tônica 

principal desses centros na busca de conhecimentos que subsidiassem futuras decisões 

políticas, de acordo com Moraes (1997, p. 8). 

Com esse programa de ação imediata, o MEC assumiu a responsabilidade de 

elaborar uma política no setor. Em julho de 1987, depois de um período longo de ausência 

de financiamento, foram transferidos recursos às entidades gestoras dos centros pilotos. 

No âmbito desse Programa de Ação Imediata, foi lançado o primeiro Concurso 

Nacional de Software Educativo e a implementação do Projeto Formar, destinado à 
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formação de profissionais para atuarem nos diversos centros de informática educativa nos 

sistemas municipais e estaduais de educação. 

O Projeto Formação de Recursos Humanos (FORMAR) desenvolveu-se na 

Unicamp, por meio da realização de dois cursos de especialização na área de Informática 

na Educação. Um em 1987 e outro em 1989, segundo relata Almeida (2000, p.140). 

Participaram professores e técnicos das diversas secretarias de educação. Tratava-se de um 

curso de especialização de 360 horas, planejado de forma modular, ministrado de maneira 

intensiva no período de nove semanas, com oito horas de atividades diárias. 

Coube, aos profissionais capacitados, a implementação de um Centro de 

Informática Educativa (CIED), em seus respectivos municípios e estados, tendo também o 

compromisso de capacitar outros docentes. Os profissionais não deveriam apenas dominar 

essa ferramenta educacional, deveriam, antes de tudo, refletir sobre a sua prática 

pedagógica na forma de compreender e conceber o processo ensino aprendizagem, 

assumindo uma verdadeira mudança de postura como educador. Diante da perspectiva de 

formar uma massa crítica de educadores, capazes de definir a melhor maneira de utilizar a 

tecnologia, o curso de formação atingiu os objetivos estabelecidos, ou seja, nas palavras de 

Valente (1988, p. 20) “levar os professores-aluno ao desenvolvimento de uma consciência 

crítica das possibilidades dessa tecnologia no processo ensino-aprendizagem”. 

Após a realização do Projeto FORMAR, começaram a ser implementados no ano de 

1988, dezessete Centros de Informática na Educação (CIED) representando um novo 

momento nas ações de levar os computadores às escolas públicas brasileiras que passariam 

a partir de então, a contar com a participação das secretarias de educação. Esses centros 

atendiam a professores do ensino fundamental e médio, alunos e à comunidade. Como 

salientou Moraes, os CIED constituíram-se em centros irradiadores e multiplicadores da 

tecnologia da informática para as escolas públicas do país e os principais responsáveis pela 

preparação de uma significativa parcela da sociedade brasileira rumo a uma sociedade 

informatizada. 

Ficou estabelecido que seriam atribuições do Estado, a manutenção do CIED e a 

formação continuada de professores multiplicadores, de acordo com a capacidade técnica e 

operacional de sua equipe. Ao MEC competiu o repasse dos recursos necessários à 

cooperação técnica entre os pesquisadores dos centros pilotos do Projeto EDUCOM e os 

professores das secretarias de educação, além do fornecimento dos equipamentos 
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necessários de acordo com as propostas do Comitê Assessor do MEC, conforme apresenta 

Moraes (1997 p 10).  

A partir de 1987, motivado pela necessidade de formular uma Política Nacional de 

Informática de Educação, foi realizada, em Florianópolis, a Jornada de Trabalho de 

Informática na Educação, que colaborou na definição de um modelo de informatização a 

ser definido pelo governo brasileiro. Entre as recomendações, destacavam-se aquelas 

relacionadas a pesquisas e estudos sobre os impactos políticos, pedagógicos e sociais 

quanto ao uso do computador na educação, a preparação de profissionais da educação 

visando conciliar o uso do computador com processo ensino-aprendizagem, bem como a 

implantação de uma política de formação de recursos humanos, de acordo com Oliveira, 

(1997, p. 48). 

Finalizando o ano de 1988, dois acontecimentos importantes marcaram o caminho 

da Política Nacional de Informática na Educação: o primeiro Encontro Latino-Americano, 

em Informática na Educação, realizado na cidade do México, com a participação de 

membros da OEA, Brasil, México, Chile, Venezuela e Colômbia e a elaboração do 

Programa Nacional de Informática na Educação (PRONINFE).  

Consideramos, como Moraes (2000, p.110), que o PRONINFE representou um 

avanço na democratização das decisões a respeito dessa política, contando com a 

colaboração de docentes-pesquisadores. Enfim, era a comunidade cientifica conquistando 

mais espaço e voz na burocracia estatal. 

1.2.4 Programa Nacional de Informática Educativa 

Em 13 de outubro de 1989, foi instituído pelo Ministério da Educação e do 

Desporto o Programa Nacional de Informática Educativa (PRONINFE), visando fomentar 

o desenvolvimento da informática educativa nas escolas de 1º, 2º, 3º graus e na educação 

especial, bem como incentivar a capacitação contínua e permanente de professores, 

técnicos e pesquisadores no domínio da tecnologia, a formação de recursos humanos em 

busca de competência tecnológica permanente referenciada e controlada por objetivos 

educacionais, consoante Moraes (1997, p.11). 

Dentre as ações prioritárias, o programa adotava atividades direcionadas para o 

desenvolvimento de pesquisa básica e aplicada, implantação de centros de informática 

educativa, produção e avaliação de softwares educativos, aquisição de equipamentos 
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computacionais, avaliação do programa, bem como o incentivo a cursos de pós-graduação 

na área. 

Na criação dos núcleos denominados de Centro de Informática na Educação, as 

atribuições foram estabelecidas de acordo com suas atividades, clientelas e campo de 

atuação dos estabelecimentos, ou características de sistema de ensino em: Centros de 

Informática na Educação Superior (CIES); Centros de Informática na Educação de 

Primeiro e Segundo graus e Especial (CIED); e Centros de Informática na Educação 

Técnica (CIET). Os Centros de Informática na Educação, segundo a visão do PRONINFE, 

são ambientes de ensino-aprendizagem, constituídos por grupos interdisciplinares de 

educadores, técnicos e especialistas, sistemas e programas computacionais de suporte a 

utilização e aplicação de informática na educação. 

O PRONINFE, no período de 1980 a 1995, apresentou conforme relatórios de 

pesquisas, os seguintes resultados: 44 centros de informática na educação implantados; 440 

sub-centros implantados por iniciativas de governos municipais estaduais. Desses, oitenta e 

sete (87), estão no estado do Rio Grande do Sul; quatrocentos (400) laboratórios de 

informática educativa em escolas públicas financiadas por governos municipais estaduais e 

mais de 10.000 profissionais preparados para trabalhar em informática educativa no país, 

incluindo pesquisadores com cursos de mestrado e doutorado. Apesar das dificuldades 

orçamentárias, esse programa gerou uma cultura nacional de informática educativa 

centrada na realidade da escola pública, constituindo o principal referencial das ações 

atualmente planejadas pelo MEC (MORAES, 1997, p 20). 

Com a evolução das iniciativas e do interesse pelo campo da Informática Aplicada à 

Educação, em abril de 1997, o MEC lançou o Programa Nacional de Informática Educativa 

(PROINFO), tendo como objetivo principal à introdução das Novas Tecnologias de 

Informação e Comunicação na escola pública, como ferramenta de apoio ao processo de 

ensino-aprendizagem, possibilitando a criação de uma nova ecologia cognitiva, que 

propiciou uma educação direcionada para o desenvolvimento científico e tecnológico, 

minimizando, assim, a distância existente entre a escola e o mundo do qual faz parte 

(MORAES, 1997). 

O programa tem como meta capacitar recursos humanos em 200 Núcleos de 

Tecnologia Educativa a serem criados em todo o país e instalar 100 mil computadores em 

pelo menos, seis mil escolas públicas. A linha principal do PROINFO é a mobilização de 
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esforços para a introdução da tecnologia da informática no processo de ensino-

aprendizagem nas escolas públicas de ensino fundamental e médio. 

Seriam criados 150 centros ligados às escolas para treinamento de professores e 

assistência técnica permanente. Pretendia incluir a tecnologia aplicada à educação na 

formação curricular do professor, bem como estimular as universidades a desenvolverem 

softwares educacionais que atendessem às necessidades brasileiras.  

Quanto à formação de professores multiplicadores, iniciou-se com cursos de 

especialização de no mínimo 360 horas, ministradas por universidades brasileiras em 

diversos estados. Os multiplicadores e aqueles que serão formados por eles para atuarem 

nas escolas deverão estar comprometidos no processo de formação do professor. 

O modelo de formação adotada objetiva possibilitar aos professores incorporar em 

sua prática pedagógica as novas tecnologias visando transformá-la as exigências da 

sociedade atual. 

As metas ambiciosas do atual programa somente estão sendo possíveis graças à 

cultura existente, gerada em função da competência, criatividade e capacidade de 

resistência e sobrevivência dos profissionais de nossas universidades e secretarias de 

educação, que desenvolveram pesquisas, implementaram projetos contextualizados 

voltados para os interesses e necessidades de nossa comunidade. Ignorar ou desmerecer 

este fato é um grande equívoco segundo Andrade & Albuquerque (1993), lembrado por 

Moraes (1997 p. 17). 

A história da informática na educação percorreu um longo caminho para se efetivar 

nos projetos governamentais. No entanto, nesses anos de implantação do PROINFO, 

verifica-se que as escolas participantes ainda não sentem os efeitos da chegada dos 

computadores, bem como pouca ênfase se tem dado à conexão das escolas à Internet. 

Muitos professores ainda não adquiriram competências para buscar, organizar e usar 

informações na sua prática pedagógica.  

Percebemos que a escola vem esboçando iniciativas de mudança, patrocinadas pelas 

políticas públicas, que continuam dirigindo a escola de fora. Ela começa a ser equipada 

com os computadores, porém, concordamos com Pretto (2002, p.124) quando afirma que 

ela “permanece a mesma: hierárquica e vertical. Uma velha escola, com cara de moderna. 

Ou quem sabe, pós-moderna!” 
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Sabemos que a tecnologia da informação e comunicação já se encontra presente em 

algumas escolas públicas e privadas. No entanto, a democratização do acesso ao mundo 

digital e os desafios para a conexão das escolas ainda são enormes. 

Com a aprovação e regulamentação do Fundo de Universalização dos Serviços de 

Telecomunicações (FUST), em agosto de 2000, pelo Congresso Nacional, com objetivo de 

democratizar o uso das tecnologias a todas as camadas da sociedade, percebemos uma 

tímida ampliação do acesso à Internet das classes menos favorecidas. 

Conforme dados de pesquisa realizada pelo Datafolha em agosto de 2001, essa 

ampliação é atribuída, muitas vezes, ao fato de um bom número de escolas públicas já 

estarem conectadas à rede. Os números médios indicam 35% de escolas do ensino médio e 

6,7% do ensino fundamental conectadas. Porém, ainda vemos uma forte tendência à 

exclusão digital, se não estivéssemos falando em médias, pois de 35 milhões de alunos 

matriculados no ensino fundamental, somente seis milhões teriam acesso à rede. No ensino 

médio, dos 8,1 milhões de alunos, apenas três milhões estão em escolas conectadas 

(FOLHA de SÃO PAULO, 2001). 

A regulamentação do FUST possibilitou a elaboração de um conjunto de 

programas, dentre eles o Programa Educação que prevê o atendimento ao ensino 

fundamental, ensino médio e instituições federais, estaduais e municipais. 

Mesmo com esse programa para a democratização do acesso das classes menos 

favorecidas, ainda percebemos a manutenção de um sistema que privilegia somente uma 

pequena parcela da comunidade escolar, ou seja, o grupo dos “incluídos”. 

Para que se inicie um processo de mudança, precisamos reconhecer o professor 

como elemento fundamental de todo o processo, oferecendo a ele condições de trabalho e 

formação, salários dignos, com escolas bem equipadas e conectadas a rede. 

Atualmente, por iniciativa de várias instituições educacionais o professor passa ter a 

oportunidade de começar a realizar uma formação adequada para lidar com essa tecnologia, 

na medida em que os programas com seu conteúdo, enfoque e os mediadores, dentro da 

escola em questão, estabeleçam as aproximações entre o teórico e o prático, o discurso e as 

ações, o conhecimento e a operacionalização deles na concretude da sala de aula. 

As escolas particulares com recursos próprios percorrem um menor caminho para a 

implantação propiciando, à sua comunidade escolar, um contato imediato com as 

tecnologias da informação e comunicação. Nesse contexto, destaco o projeto da CNEC on-

line que será contemplado em um capítulo posterior. 
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1.3 Os computadores na Escola 

Se a função do computador não for bem compreendida e ele 
for implementado na escola, como um virador de páginas de 
um livro eletrônico, ou um recurso para fixar conteúdo, 
corremos o risco de informatizar uma educação obsoleta, 
fossilizando-a definitivamente. 

Valente (1999, p.38) 

O uso da informática em educação tem sido uma das estratégias que tem como foco 

central as aplicações pedagógicas do computador não como uma tecnologia-fim, mas como 

uma tecnologia-meio, uma janela aberta , que visa contribuir para o crescimento dos 

alunos. Nos dias atuais, torna-se cada vez mais necessário, abrirmos novas janelas para que 

todas as pessoas encontrem parceiros com os quais compartilhem os conhecimentos, as 

dificuldades e as provocações de uma sociedade plural, marcada pelas contradições sociais, 

destaca Amorim (2003, p.2). 

Numa época em que os novos paradigmas educacionais trazem em si a idéia de 

pluralidade, de inter-relação e de intercâmbio entre saberes e diferentes posições 

ideológicas, e na qual a aquisição do conhecimento passa a ser considerada como um 

processo de natureza interdisciplinar, a utilização pedagógica de tecnologias - como é o 

caso da informática - pode conduzir a uma transformação da prática pedagógica. 

O enfoque dado a esse posicionamento inicial diz respeito ao ensino através do 

computador, ou seja, utilizando-o como ferramenta que permite ao educando apropriar-se e 

desenvolver conceitos, resolver problemas, realizar tarefas. 

No mundo contemporâneo dominado pelo avanço da informação, passamos a viver 

uma fase de aprendizagem sem fronteiras. Fatos e processos específicos ensinados pela 

escola tornam-se rapidamente obsoletos. Ao invés de memorizar, os estudantes precisam 

aprender a usar e a buscar a informação. A presença do computador aí está para que os 

estudantes exercitem a capacidade de procurar e selecionar informações, aprendendo 

autonomamente, de acordo com Valente (1993, p. 5). 

Nesse sentido, assegura Valente (1993, p. 10), o computador não seria um 

instrumento que ensina o aprendiz, mas “uma ferramenta com a qual o aluno desenvolve 

algo e, portanto, o aprendizado ocorre ao se executar uma tarefa por intermédio do 

computador”. 
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Essa ferramenta de múltiplas aplicações está, a cada dia, ganhando mais e mais 

terreno nas escolas. Entretanto, sua chegada não tem sido tranqüila; são muitas as 

controvérsias existentes, as quais se traduzem em visões ora céticas, ora otimistas sobre o 

uso da informática na educação. 

Novas tecnologias educacionais não significam apenas mudanças tecnológicas, 

substituindo-se, por exemplo, o quadro negro por algum recurso tecnológico. Elas 

representam muito mais que isso na medida em que possibilitam mudanças no modo de 

aprender e até mesmo sobre a natureza do conhecimento 

Mais do que um processo de intervenção tecnológica, a inovação educativa está 

ligada a um processo de construção institucional e pessoal, visando solucionar problemas e 

fazer do educador um facilitador do potencial de seus alunos e da escola, de modo geral, de 

acordo com Mercado (1999 p.34). 

No entanto, conforme afirma Valente (1993), além da existência de posições de 

indiferença diante da introdução de uma nova tecnologia - desinteresse e apatia – existem 

aqueles que assumem uma visão cética e, outros, uma visão otimista em relação aos 

avanços tecnológicos. 

É comum o uso de argumentos voltados para a análise da pobreza das condições da 

escola e salários do professor, outros para a desumanização da relação no interior da escola 

com o uso da máquina, e ainda, aqueles argumentos relacionados com a dificuldade da 

administração escolar, dos professores e dos pais a uma abordagem educacional que eles 

mesmos nunca vivenciaram. Tais argumentos têm sido cada vez mais superados, pois não é 

o artefato, seja ele um computador ou uma televisão, que deixa os indivíduos frios, mas sim 

o estilo de vida das pessoas e suas relações (CHAVES, 1988). 

Concordando com Chaves, quando afirma que não é a máquina que chegou à escola 

acompanhada do discurso de modernidade que irá deixar as pessoas mais frias e distantes, 

admitimos com esse autor que, ao contrário, é o próprio ritmo de vida imposta pela 

sociedade atual, a busca de melhores condições financeiras e até mesmo a disputa pelo 

mercado de trabalho que faz com que as pessoas usem uma barreira de proteção para lidar 

com tantas dificuldades tornando-as frias e calculistas. 

No entanto, sabemos que o homem como ser social precisa se relacionar e não ficar 

isolado, em frente ao seu computador mesmo que esteja conectado com o mundo. Os 

computadores interligados podem ser utilizados para aproximar as pessoas, dialogar, 
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democratizar o acesso ao conhecimento, exercitar a solidariedade e diversas atividades 

mais. Essa decisão não compete à máquina, mas as pessoas que a utilizam.  

Essa visão mais cética, em relação ao uso da informática na educação, refere-se a 

um grande desafio para a introdução do computador na educação, porque isto implica uma 

mudança de postura dos membros do sistema educacional, bem como, na formação de 

administradores e de educadores (VALENTE, 1993, p. 26). 

No outro extremo da questão, outros riscos estão presentes, quando entusiastas, com 

posições pouco fundamentadas, podem gerar grande frustração. Os argumentos mais 

comuns pelo viés do otimismo estão relacionados com uma visão superficial da experiência 

de outros países que, por modismo, leva a se copiar soluções nem sempre adequadas à 

realidade que se tenta inovar. 

Sabemos que a presença do computador nas instituições de ensino não é, por si só, a 

solução para que a escola se modifique e se torne mais interessante. O que se observa, neste 

caso, é que tal argumento se presta mais para denunciar o enorme descompasso pedagógico 

em que se encontra a escola hoje. Vale ressaltar que a introdução da informática na escola 

pode representar uma falsa inovação, se os pressupostos educacionais continuarem os 

mesmos e se a função atribuída à informática restringir-se à instrução dos alunos, 

transmissão de informações e de conteúdos escolares, ou ainda ao ensino de técnicas de 

informática, de acordo com Amorim (2003, p. 5). 

O uso do computador, coerente com a necessidade de se desenvolver o raciocínio 

ou possibilitar situações de resolução de problemas, é que poderá constituir um uso crítico 

dessa inovação: um instrumento, um recurso poderoso para o desenvolvimento do aluno. 

A chegada de novas tecnologias na escola está gerando grandes expectativas, pelas 

possibilidades que contêm quanto a um trabalho mais atrativo e potencialmente inovador. 

Aprender, hoje, ocupa o centro das preocupações; a aprendizagem não é mais 

acumulação de conhecimentos, mas um processo de apropriação individual, supondo que o 

aluno vá buscá-los e saiba selecioná-los de acordo com suas próprias necessidades 

(MERCADO, 1999, p. 37). 

“Aprender a conhecer” é uma das aprendizagens fundamentais que envolvem, entre 

outras coisas, dominar os instrumentos do conhecimento, fornecendo as bases para que o 

educando continue aprendendo durante a vida inteira, conforme preconiza Delors (1999). 

Em função disso, o educador passa a ter a tarefa de ser um mediador que auxilia a 

reflexão e não um provedor de informação. Os educadores são os profissionais que vão 
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mediar o trabalho dos alunos de forma que o uso do computador não tenha finalidade em si 

mesma, mas possa ser um recurso que desenvolva as habilidades do pensamento, a 

comunicação, as aprendizagens, enfim, situações de ensino e de aprendizagem bastante 

distintas. 

Portanto, o computador aplicado ao ensino também exige uma preparação por parte 

do professor permitindo a ele perceber, desde sua própria realidade, como as tecnologias 

podem ser úteis. 

É preciso fornecer a esse profissional uma base teórica e prática desta tecnologia 

que enfatiza o aprendizado e não o ensino. Desta forma, para assumir esse novo papel, o 

professor carece de mudanças profundas na forma de conceber seu próprio trabalho, de 

mudanças nos seus referenciais interpretativos, além do desenvolvimento de competências 

em vista dos processos interativos que o uso da informática demanda, conforme afirma 

Valente (1993). 

Além disso, é necessário que as instituições de ensino invistam na formação de 

professores, não a partir de rápidos treinamentos, mas de uma formação continuada, com 

acompanhamento das práticas realizadas e reflexões compartilhadas com outras pessoas 

que auxiliam dentro da escola. Sabemos que muitos cursos de formação têm colaborado 

para a divulgação de conhecimentos de informática entre os educadores, no entanto, ainda 

são poucos os docentes que conseguem inserir efetivamente o uso do computador em suas 

práticas escolares. Por outro lado, devemos refletir que as dificuldades encontradas pelos 

professores, para participarem nos processos de informatização têm a ver com suas 

condições de trabalho. 

Acreditamos que são os professores os profissionais mais preparados para utilizar os 

computadores, pois são eles os que mais sabem reconhecer as necessidades pedagógicas 

dos alunos e podem trabalhar de modo que o uso do equipamento não tenha uma finalidade 

em si mesma, mas possa ser um recurso que favoreça a interatividade, a comunicação e as 

aprendizagens. Porém, para ser capaz de integrar a informática nas atividades pedagógicas, 

o professor necessita de uma formação que propicie condições para compreender o 

computador como uma nova maneira de representar o conhecimento; que ofereça 

condições para construir conhecimento sobre as técnicas computacionais, entendendo por 

que e como integrar o computador em sua prática pedagógica voltada para o interesse de 

cada aluno; que crie condições para que saiba recontextualizar o que foi aprendido durante 

a formação para a sua realidade de sala de aula, segundo afirma Valente (2003, p. 3). 
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CAPÍTULO II 

 

 

É preciso que recoloquemos em questão as 
construções históricas dos educadores na luta pela 
formação de qualidade e por uma política global 
de formação dos profissionais da educação. 

Freitas (2002, p. 162) 
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NOVAS TECNOLOGIAS, TRABALHO E FORMAÇÃO 

DOCENTE: RUMOS E PERSPECTIVAS 
 

 

 

Para traçarmos teoricamente nossas discussões sobre a pesquisa, dialogamos com 

alguns autores acerca da formação de professores, o preparo do professor para fazer uso das 

tecnologias informatizadas na educação, bem como a redefinição de seu papel. A análise 

teórica desenvolvida, que refletirá sobre a formação de professores, tem como referencial 

teórico as proposições de Freitas (2002), Alvarado Prada (1999), Candau (1997) e Cunha 

(1994). Quanto à questão das novas tecnologias educacionais, temos Stahl (1997), Kenski 

(2003), Libâneo (1998), Almeida (1998) e outros nos auxiliando no entendimento de como 

essas novas ferramentas podem ser aplicadas em uma proposta inovadora de ensino. 

2.1 Situando historicamente 

O debate sobre políticas públicas de formação de professores no Brasil, segundo 

Freitas (2002), está ligado a dois movimentos: um de reformulação dos cursos de formação 

dos profissionais da educação e outro sobre o processo de definição das políticas públicas 

no campo educacional, em particular da formação de professores. 

A fim de compreendermos esses dois movimentos, é necessário situarmos 

historicamente as lutas dos educadores por uma educação de melhor qualidade. 

No Brasil, a mobilização dos profissionais da educação foi intensificada nos anos 

80, tanto no que se refere à melhoria da educação e da formação profissional, quanto da 

luta por melhores condições salariais. Foi um período de amplos debates que representou, 

para os educadores, a ruptura do pensamento tecnicista das décadas de 60, 70 e trouxe 

importantes colaborações para a educação, despertando uma nova maneira de olhar a escola 

e o trabalho pedagógico, de forma a evidenciar as relações entre a sociedade e a escola. 
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Conforme Freitas (2002), os educadores construíram e evidenciaram concepções 

avançadas sobre formação do educador, ressaltando o caráter sócio-histórico dessa 

formação, a necessidade de um profissional com domínio e compreensão da realidade de 

seu tempo, com consciência crítica que lhe permita interferir e transformar as condições da 

escola, da educação e da sociedade. 

A década de 90, denominada Década da Educação, representa um palco de pontos 

comuns na tentativa de se construir referenciais mais voltados para a formação como um 

processo permanente, integrado no cotidiano dos professores e das escolas. Nessa década, 

iniciam-se várias reformas educativas empregando o discurso da melhoria do ensino 

público por meio de ações como a criação do Sistema Nacional de Educação a Distância, 

com o objetivo de qualificar os docentes; com o destaque para a qualidade de livros 

didáticos; a implementação da reforma curricular com matérias obrigatórias em todo o 

território nacional; e a criação de sistemas de avaliação das escolas. 

Algumas medidas foram implantadas como a elaboração do Plano Decenal de 

Educação para todos, que culminou com o Pacto de Valorização do Magistério e Qualidade 

de Educação; a aprovação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional; a elaboração 

de Parâmetros e Referenciais Curriculares Nacionais, a criação da TV Escola, Lei da 

Autonomia Universitária, novos parâmetros para as IES, descentralização do Fundo de 

Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério 

(FUNDEF), e uma série de iniciativas de reorientação curricular e formação continuada de 

profissionais da educação. 

Essas medidas por si só não garantem mudanças. Segundo Freitas (2002, p.143), as 

implantações dessas políticas educacionais neoliberais visam reforçar o processo de 

acumulação de riqueza e aprofundamento do capitalismo, deixando um legado de 

desigualdade, concentração de renda, desemprego e miséria. 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional oferece aos educadores novas 

possibilidades para o desenvolvimento de políticas públicas para a sua formação, propicia a 

criação de novas modalidades de cursos, de modo a poder incorporar novos conteúdos, 

novas formas de perceber o ato educativo, desde a formulação de seus objetivos de trabalho 

até a avaliação de seu desempenho, passando pela revisão de sua postura como aquele que 

também aprende em sua sala de aula. 

Criar nova perspectiva para o Curso Normal Superior e os Institutos de Educação 

tem como objetivo principal a formação de professores com competências determinadas 
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para solucionar problemas da prática cotidiana. Essa lei define ainda uma política de 

formação de profissionais da Educação Infantil, professores das séries iniciais do Ensino 

Fundamental e Médio em cursos de Licenciatura. 

Para Freitas (2002, p. 148), “[...] as políticas atuais têm reforçado a concepção 

pragmatista e conteudista da formação de professores”. De acordo com essa autora, a 

política de expansão dos institutos superiores de educação e cursos normais superiores, 

segue as recomendações dos organismos financiadores internacionais. Observa-se, então, a 

expansão desordenada e, portanto, com qualidade comprometida de cursos e instituições de 

ensino superior para a formação de professores.  

Segundo Freitas (2002, p. 151), desde a criação dos institutos superiores de 

educação até no documento das Diretrizes Nacionais para a Formação Inicial de 

Professores para a Educação Básica em Nível Superior, “assistimos a regulação da 

profissão docente”. 

Entretanto, o que se vê na formação de professores são projetos de mudanças que o 

governo propaga e que não trazem os efeitos esperados, não alcançando os objetivos e 

resultados que deveriam favorecer ao professor e conseqüentemente ao aluno e a sociedade 

em geral.  

Vivemos, portanto, ao contrário do que prega o discurso oficial, um processo de 

“desprofissionalização” do magistério. Ao avaliarmos a política de formação de professores 

podemos reafirmar que o aprimoramento da escola se encontra comprometido, pelo 

desenvolvimento de diretrizes legais que privilegiam o rebaixamento da formação com 

cursos de menor carga horária em relação àquelas profissões mais valorizadas socialmente; 

privilegiam a formação descomprometida com a pesquisa, ao deslocar a formação da 

universidade para os institutos superiores de educação em instituições isoladas (FREITAS, 

2002). 

Soma-se a esse cenário, a necessidade, também, de fazer uma análise da formação 

dos docentes frente às novas tecnologias e a educação à distância, estritamente ligada à 

política de formação continuada e a formação em serviço nas políticas atuais. A Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBN) em seu artigo 87, parágrafo 4º, 

estabelece que “até o fim da Década da Educação somente serão admitidos professores 

habilitados em nível superior ou formados por treinamento em serviço”. 

Assim, visando solucionar o problema de professores leigos em atuação no ensino 

fundamental em todas as regiões do Brasil, as Secretarias de Educação estaduais 
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estabelecem convênios com as universidades para formar, à distância, os professores, por 

meio da TV, ou outros programas, fragilizando a intenção das IES públicas de expandir o 

ensino superior. Dentre essas universidades, vale destacar entre outras a Universidade 

Virtual Pública do Brasil (UniRede – http://www.unirede.br), que reúne cerca de 70 

instituições públicas, a Universidade Virtual do Centro-Oeste do Brasil (UniVirCo – 

http://www.universidadevirtual.br/univirco), constituída por sete universidades públicas da 

região, e outras.  

Com base nos poucos dados disponíveis, percebem-se inúmeras críticas que estão 

surgindo sobre a qualidade desses cursos que priorizam as tutorias em ações fragmentadas 

e sem vinculação com os projetos pedagógicos das escolas, bem como as formas interativas 

em detrimento da forma presencial, do diálogo e da construção coletiva (Anfope, 2001). 

Atuais pensadores brasileiros nos levam a perceber que alguns aspectos 

fundamentais são comuns na formação de professores, ou seja, ela não deve ser restrita aos 

Cursos de Habilitação ao Magistério (hoje Ensino Médio) e Licenciatura: “A idéia de que o 

educador se educa na prática da educação é fundamental para reorientar a pesquisa e a ação 

daqueles que se envolvem com a área” de acordo com Cunha (1994 p. 29). 

A proposta de formação docente contempla vários saberes: o específico, o 

pedagógico e o político-social. O principal ponto de discussão entre esses três elementos 

citados é a abordagem que se estabelece sobre eles. “A ênfase em um desses elementos e o 

ponto de partida para essa formação é que diferem de autor para autor” – ressalta Cunha 

(1994 p.30). 

Analisar a formação de professores é necessário para delinear novos caminhos para 

a prática pedagógica. Para Cunha (1994), estudar o professor no seu cotidiano, entendendo-

o como ser histórico e socialmente contextualizado pode ajudar na definição de uma nova 

ordem pedagógica e na interferência da realidade no que se refere à sua prática e à sua 

formação. Nesse mesmo sentido, Alvarado Prada (1999, p. 76) diz: 

As pessoas no cotidiano constroem suas experiências, nas quais o tempo 
e o espaço são elementos indispensáveis. Todavia, maior tempo e espaço 
nem sempre correspondem à maior experiência, ainda que seu incremento 
possa facilitá-la. A estrutura social, antecedentes pessoais, necessidades e 
interesses do contexto cultural determinam onde, quando, ou quais 
experiências construir. 

Para Soares (2000) citado por Silva (2002, p. 35) os tempos/espaços de formação 

nas Escolas de Educação Básica demandam um interlocutor que: 



 50 

teria o papel de interrogar, analisar, provocar o grupo de educadores a 
perceberem o que a prática não evidencie para os envolvidos. Isso abre 
novas frentes para uma articulação com a Universidade e a pesquisa em 
Educação. Mesmo considerando os espaços como formadores, necessita-
se de orientação bibliográfica, de espaços de discussão com olhares 
internos e externos à instituição. 

Para que o professor busque sua identidade profissional e assuma seu papel na 

sociedade, é preciso que execute uma prática analisada e problematizada. Ele precisa 

refletir sobre o seu fazer, possibilitando sua autoria na tomada de decisões. Por meio da 

prática, podem-se levantar dados sobre a dificuldade desse fazer/refletir/refazer, 

procurando soluções para os seus objetivos.  

O conceito de reflexão é empregado em diferentes paradigmas da prática e da 

formação de professores. Dewey, precursor de ensino reflexivo, ressalta a importância da 

aquisição do saber como fruto da reconstrução da atividade humana, a partir de um 

processo reflexivo sobre a experiência, continuamente repensada ou reconstruída. Zeichner 

citado por Almeida (2000, p.115-117) reafirma que “Dewey definiu a ação reflexiva como 

uma ação que implica uma consideração ativa, persistente e cuidadosa sobre aquilo em que 

se acredita ou que se pratica [...] é uma maneira de encarar e responder aos problemas, uma 

maneira de ser professor”. 

Sobre isso, acreditamos, como Nóvoa (1995, p. 62-63), que o professor precisa ter 

“mentalidade aberta, responsabilidade e entusiasmo” e, refletir de modo crítico sobre sua 

prática, que deverá ocorrer antes, durante e após a ação, segundo uma perspectiva de 

conhecimento e de aprendizagem. 

Existem muitas tarefas pela frente, entre elas, a de resgatar a “profissionalidade do 

professor”, redefinindo as características de sua profissão, fortalecendo as lutas sindicais 

por melhores salários e condições de trabalho, envolvendo também uma formação de 

qualidade, uma cultura do profissionalismo, de modo que a profissão ganhe dignidade 

profissional, visando assim, contemplar as exigências do mundo contemporâneo como uma 

questão de competência e de sobrevivência profissional (LIBÂNEO, 1998). 

Apesar dos problemas, os professores permanecem sendo os principais agentes da 

formação dos alunos. Por isso, conforme afirma Libâneo (2001, p.65), a construção e o 

fortalecimento da identidade profissional necessitam fazer parte do currículo e das práticas 

de formação inicial e continuada. Os cursos de formação inicial têm um papel muito 

importante na construção de conhecimentos, atitudes e convicções dos docentes, 
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necessários à sua identificação com a profissão, pois essa só se consolidará na formação 

continuada. 

A formação continuada objetiva o desenvolvimento pessoal e profissional mediante 

práticas de envolvimento dos docentes na organização da escola, no currículo, nas 

atividades pedagógicas e outras. O professor precisa deixar de executar propostas prontas 

passadas por meio dos cursos de capacitação para refletir sobre sua prática, investigar e 

construir teorias sobre o seu trabalho, enfim, ganhar autonomia própria, e fazer surgir, 

assim, uma nova concepção de formação. 

Nessa nova concepção de formação, conforme Libâneo (2001, p.66) o professor 

prepara-se teoricamente nos temas pedagógicos e nos conteúdos para poder realizar a 

reflexão sobre sua prática, atuando como intelectual crítico na contextualização 

sociocultural de suas aulas e na transformação social mais ampla; torna-se um investigador 

em sua sala, analisando suas práticas, experimentando novas formas de trabalho, 

inventando novos procedimentos e criando novas soluções. Esse é o sentido mais ampliado 

que assume a formação continuada, conforme Libâneo (2001, p.67): 

É assim que o professor transforma-se num pesquisador, a caminho de 
construir sua autonomia profissional, enriquecendo-se de conhecimentos 
e práticas e aprendendo a resolver problemas (...) Não precisa tanto saber 
aplicar regras já estabelecidas, mas precisa ser capaz de inventar suas 
próprias respostas. 

Somente assim, poderemos refletir sobre a formação dos profissionais docentes 

necessários para preparar as novas gerações. 

É necessário acreditar que a formação continuada deve ser condição indispensável 

para a profissionalização, que se torna um requisito para a luta por melhores condições 

salariais e de trabalho, assim como para o exercício responsável da profissão. A 

profissionalização implica uma formação inicial e continuada que propicie o 

desenvolvimento de competências, habilidades e atitudes profissionais, enquanto o 

profissionalismo requer comprometimento ético e político inerente à profissão de ser 

professor. 

No entanto, enquanto trabalhamos em nossas escolas satisfeitos com condições 

mínimas de profissionalização e profissionalismo a luta pela profissionalidade torna-se 

insignificante e vazia. 
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2.2 Diferentes caminhos para a reflexão sobre os processos de formação 

de professores 

Todos os seres humanos constroem conhecimento de 
diversas maneiras e por diferentes razões. Alguns, com 
oportunidades propícias lêem o conhecimento dos outros, e 
comprometidos com a transformação social, tentam mudar o 
rumo de sua construção.  

Alvarado Prada (1997, p.12) 

É importante explicitar que, quando buscamos a construção de uma escola de 

Educação Básica comprometida com a formação de seus alunos, torna-se indispensável 

repensar a formação continuada de seus profissionais. Isso significa, conforme Candau 

(1997, p. 51), “que qualquer possibilidade de êxito no processo que se pretenda mobilizar 

tem no/a professor/a seu principal agente”. 

Nesse sentido, Nóvoa (1995) afirma que, “não há ensino de qualidade nem reforma 

educativa, nem renovação pedagógica, sem uma adequada formação de professores” que se 

paute no desenvolvimento dos quatro pilares da educação: “aprender a conhecer, aprender a 

fazer, aprender a viver juntos e aprender a ser” (Delors, 1999), que constituem 

aprendizagens indispensáveis para a formação do ser humano e nos Sete Saberes 

enunciados por Morin (2000): “as cegueiras do conhecimento: erro e a ilusão; os princípios 

do conhecimento pertinente; ensinar a condição humana; ensinar a identidade terrena; 

enfrentar as incertezas; ensinar a compreensão; e a ética do gênero humano”, que 

constituem caminhos que se abrem a todos os que pensam e fazem educação. 

É por essa razão que investir na formação do professor tornou-se o grande desafio 

da modernidade, uma vez que os modelos tradicionais estabelecidos não correspondem às 

reais necessidades pedagógicas destes profissionais, pois deixam de fornecer uma base 

teórica sólida e uma prática que enfatiza o aprendizado e não o ensino.  

Alvarado Prada (1997) retrata muito bem o processo de formação de professores 

como um processo em construção, uma necessidade do docente, frente às exigências do 

cotidiano, visando melhorar o seu trabalho e ao mesmo tempo atender às solicitações dos 

alunos e da sociedade em geral. Esse autor comenta a necessidade da criação de espaço 

para estudo, análise e comunicação entre os próprios docentes, pois o processo educativo é 

contínuo e não se fecha. Cada conhecimento que os professores com seus alunos constroem 
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supõe novas relações com outros conhecimentos, novas perguntas, dúvidas, enfim novas 

construções de conhecimentos. 

Nos cursos de formação docente, o futuro professor é formado para valorizar 

conteúdos e ensinamentos, privilegiando a técnica da aula expositiva para transmitir, 

informações e ensinamentos. Percebe-se que por parte desses o importante para se formar 

professor é o domínio dos conteúdos dos respectivos cursos, não valorizando as disciplinas 

pedagógicas e conseqüentemente nenhum valor se agrega à competência para a docência. 

O que se observa hoje é que os educadores tendem a ministrarem suas aulas, 

praticamente copiando o exemplo de seus próprios professores, sem a capacidade de refletir 

e criar. Nesse sentido, reporto-me a Masetto (2000, p.135), quando alerta que os 

professores tendem a agir como amadores, quanto ao conhecimento e a prática dos aspectos 

fundamentais para se desenvolver um processo de aprendizagem, são “miniespecialistas” 

em conteúdos de suas disciplinas, transmitindo-os da maneira que melhor convém a cada 

um. 

Alvarado Prada (1997, p. 90) refere-se aos cursos de formação de professores, que 

mesmo sendo caracterizado por dois componentes básicos: o pedagógico e o específico, os 

educadores nem sempre conseguem integrá-los e muitas vezes se sentem mais um 

especialista na sua área que propriamente um educador. O autor aponta outro aspecto 

problemático na formação de futuros docentes ao estudarem as teorias educativas, 

desvinculadas da prática, ou seja, desconhecem o cotidiano do trabalho escolar de primeiro 

e segundo graus. 

Outra questão abordada pelo autor se refere a alguns problemas nos “cursos” para 

professores como a falta de uma política que garanta a seqüência das propostas, quando 

ocorrerem mudanças de governos; os professores lutam para conseguir cursos e, quando os 

obtêm, continuam enfrentando dificuldades, porque esses não correspondem aos seus 

interesses, necessidades e ainda são realizados fora do contexto escolar; cursos pontuais, 

desconsiderando a experiência dos docentes; pouca participação coletiva dos professores; 

diretores de escolas, quando questionados, fazem uso de seu cargo para coibir qualquer 

analise crítica da sua administração; falta de compromisso político com a transformação da 

educação e da escola; falta de credibilidade nas capacidades dos professores em realizar 

pesquisas, e a escassa relação universidade-rede pública de ensino. 

De acordo com os referenciais para a formação de professores em vários países da 

América Latina, bem como no Brasil, a formação de professores apresenta características 
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muito semelhantes tais como a inexistência de uma proposta articulada de formação inicial 

e continuada, ocasionando falta de coordenação das instituições formadoras; a deficiência 

dos cursos de formação inicial em relacionar teoria/prática, o que tem impedido que o 

professor perceba a importância da sua participação na construção do currículo escolar; a 

descontinuidade das ações de formação em serviço; a falta de professores formadores; a 

falta de incentivos salariais; ausência de instrumentos eficazes de avaliação do alcance das 

ações desenvolvidas; realização de atividades formadoras fora do local de trabalho do 

professor. 

Nesse sentido, as tendências dos últimos anos revelam que as práticas de formação 

continuada têm acontecido principalmente em eventos pontuais, como oficinas, seminários 

e palestras, não respondendo de modo geral as necessidades pedagógicas mais imediatas 

dos docentes e nem sempre organizam um programa articulado e planejado com deveria. O 

modelo convencional de formação cada vez mais vem sendo questionado pela sua 

ineficiência, além de colaborar para o processo de “desprofissionalização” do magistério. 

Torres (1997) aponta algumas características desse modelo, como a formação 

específica que se restringe ao exercício da docência; ignoram as reais necessidades dos 

professores, seus interesses, conhecimentos prévios, experiências e opiniões; as práticas são 

destinadas a “professores em geral”; a concepção é autoritária, cabendo ao professor um 

papel passivo de receptor de informações e executor de propostas; as práticas de formação 

visam preparar o professor para ser um aplicador e um técnico; não existe articulação entre 

conteúdo e método, entre saber geral e saber pedagógico; a educação é tratada como uma 

atividade formal e rígida; a concepção de base é acadêmica e teórica, centrada no texto 

escrito; a transmissão da informação é o centro do processo de ensino e aprendizagem; 

priorizam-se modalidades de comunicação como aula, seminário, palestra, curso e oficina. 

Esse modelo de formação que foi se tornando tradicional ao longo do tempo, não 

implica em falta de iniciativas bem sucedidas, que ainda são exceção. Entretanto, 

enfocamos vários aspectos, já que o desafio é encontrar soluções para eles. Não bastam 

projetos e propostas escritas, pois muitos fatores internos e externos à escola são variáveis 

que interferem na qualidade de atuação do docente, na prática. 

Diante de todas essas questões ao identificar a perspectiva “clássica” da formação 

continuada de professores, Candau (1997, p. 52) observa que, na maioria dos projetos 

realizados, a ênfase tem sido colocada na volta da atualização na formação recebida. Essa 

volta pode ser em universidades para fazer cursos de diferentes níveis, de especialização, 
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ou cursos promovidos pelas secretárias de educação, encontros orientados para o 

desenvolvimento profissional. 

Isso significa afirmar, segundo Kullok (2000, p. 29) 

Que a formação dos professores deve assegurar-lhes uma cultura 
científica de base em ciências humanas e sociais no que se refere à 
educação; a capacidade de realizar pesquisas e análises de situações 
educativas e de ensino; o exercício da docência em instituições escolares 
e não escolares. 

Para que se possam assegurar esses saberes, o locus de produção do conhecimento 

são as universidades e outros espaços onde se supõe que se pode adquirir o que constitui o 

avanço profissional e científico. Esse espaço proporciona ao profissional de educação sua 

identidade alicerçada numa formação que vise propostas mais amplas do conhecimento e 

próxima da realidade numa integração necessária “à qualificação de uma nova função 

docente e de (re)significação do profissional professor atendendo às expectativas da 

sociedade contemporânea” (KULLOK, 2000, p. 16). Hoje, percebe-se uma preocupação 

por parte das instituições de ensino em (re)valorizar o espaço escolar como campo de 

formação e atuação profissional, objetivando a reorganização do trabalho, baseado na 

reflexão crítica sobre as práticas pedagógicas e, ainda, pela reconstrução permanente de sua 

identidade pessoal. Assim, repensar a formação continuada, segundo Candau (1997), supõe 

analisar três eixos que, vão conquistando um maior consenso entre os profissionais da 

educação: 

O primeiro eixo deles analisa a escola como locus da formação continuada. Para 

desenvolver uma prática pedagógica, torna-se necessário partir das necessidades dos 

professores, dos problemas do dia-a-dia, favorecendo processos de pesquisa-ação. Segundo 

Candau (1997, p. 58), as escolas devem se transformar em espaços formativos favorecendo 

processos coletivos de reflexão e intervenção na prática pedagógica. Para esse educador, 

tanto o ponto de partida como o de chegada das propostas de formação deve ser sempre a 

escola, afinal, não se pode formar professores sem considerar as suas reais condições. 

O segundo eixo ressalta a valorização do saber docente, em que autores como 

Tardif, Lessard e Lehaye (1991) citados por Candau (1997) enfatizam que o saber docente 

é um saber “plural, estratégico e desvalorizado”. Plural porque é composto dos saberes de 

ensino, do currículo e das experiências dos profissionais. Estratégico porque os docentes 

ocupam posição social e profissional relevante no interior das relações que ligam as 

sociedades contemporâneas aos saberes que elas produzem. O docente é desvalorizado em 
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face dos saberes que possui e transmite, mesmo ocupando um lugar estratégico no interior 

dos saberes sociais.  

Para Nóvoa (1991, p.30) “a formação continuada deve alicerçar-se numa reflexão 

na prática e sobre a prática, através de dinâmicas de investigação-ação e de investigação-

formação, valorizando os saberes de que os professores são portadores”. 

O último eixo, o ciclo de vida dos professores, apresenta para a formação 

continuada o desafio de criar sistemas diferenciados que permitam ao docente trabalhar os 

diferentes momentos de seu desenvolvimento profissional, conforme suas necessidades 

específicas. Partindo das palavras de Nias (1991) “o professor é a pessoa, e uma parte 

importante da pessoa é o professor” Nóvoa (1991) afirma a necessidade de se encontrar 

(reencontrar) espaços de interação entre as dimensões pessoais e profissionais, 

possibilitando aos professores apropriar-se dos seus processos de formação e dar-lhes um 

sentido no quadro das suas histórias de vida, conforme ressalta Candau (1997 p.64). 

Todas essas perspectivas sobre o processo de formação de professores evidenciam 

cada vez mais que a formação deve ocorrer ao longo de todo o curso de formação inicial e 

estender-se continuamente, valorizando a experiência do profissional, produtor do 

conhecimento traduzidas num processo contínuo de aprender a aprender. 

Assim, Candau (1997, p. 66), transcreve a adaptação do epílogo de Mary-Louise e 

Caven McLoughlin (1989) resumindo o desenvolvimento da reflexão sobre a formação 

continuada de professores vivido nos últimos anos: 

Já começamos, mais ainda estamos longe do fim. Começamos por 
realizar ações pontuais de formação continuada, mas evoluímos no 
sentido de as enquadrar num contexto mais vasto do desenvolvimento 
profissional e organizacional. Começamos por encarar os professores 
isolados e a título individual, mas evoluímos no sentido de os considerar 
integrados em redes de cooperação e de colaboração profissional. 
Passamos de uma formação por catálogos para uma reflexão na prática e 
sobre a prática. Modificamos a nossa perspectiva de um único modelo de 
formação dos professores para programas diversificados e alternativos de 
formação continuada. Mudamos as nossas práticas de investigação sobre 
os professores para uma investigação com os professores e até para uma 
investigação de professores. Estamos evoluindo no sentido de uma 
profissão que desenvolve os seus próprios sistemas e saberes, através de 
percursos de renovação permanente que a definem como uma profissão 
reflexiva e científica. 

Sabemos que muito tem sido realizado para melhorar o processo de formação de 

professores para atuar na sociedade do conhecimento, da comunicação e informação. A 

realidade em que estamos inseridos muda constantemente e os saberes que construímos 
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sobre ela necessitam ser revisto e ampliado, principalmente se refletirmos sobre as 

mudanças que ocorrem na prática profissional. No entanto, há necessidade de 

investimentos e políticas públicas, a fim de subsidiar novas formas de oferecer a formação 

de professores. 

2.3 Os professores e as novas tecnologias 

Educar para a era da informação extrapola a questão da 
didática, dos métodos de ensino, dos conteúdos curriculares 
e pressupõe a procura de novos caminhos que levem em 
consideração a questão da autonomia na construção do 
conhecimento, o acesso à informação, a liberdade de 
expressar idéias, o respeito à diversidade e a 
multiculturalidade traduzido pela compreensão ao modo de 
pensar e viver de cada um. 

Moraes (1997, p.23) 

Atualmente vários questionamentos têm sido feitos quanto ao preparo dos 

professores para fazer uso das novas tecnologias, bem como o papel exercido por ele. 

Devemos, portanto nos preocupar com o modo que está ocorrendo a apropriação desses 

recursos no trabalho pedagógico e com o objetivo educacional concedido a essas 

tecnologias informatizadas. 

Ao nos referirmos ao termo novas tecnologias estamos referindo, neste estudo, ao 

uso dos computadores e da Internet, particularmente ao portal educativo CNEC on-line. 

Para tanto, torna-se necessário refletirmos como os professores estão sendo preparados para 

lidar com essas tecnologias. Concilia-se essa preparação com conhecimentos anteriores à 

proposta da CNEC on-line? Aconteceu fora dessa proposta ou a partir dela? São várias 

indagações que iremos compreender a partir desse estudo.  

Branson, citado por Stahl (1997, p. 300), apresenta o seguinte desenvolvimento 

histórico dos paradigmas educacionais, demonstrando como poderá ocorrer uma mudança 

dos mesmos no processo de ensinar por meio dos modelos de ensino: a) O paradigma do 

passado é a maneira tradicional de ensinar, em que o professor transmite seus 

conhecimentos oralmente e esses são copiados pelos alunos passivamente que ficam 

aguardando a explicação para as suas dúvidas. Desta maneira, o ensino fica centrado no 

professor que é considerado o detentor do conhecimento. 
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                             Figura nº 01 - Desenvolvimento histórico dos paradigmas educacionais 
                             Fonte: Branson, 1998 

 

b) No segundo paradigma, denominado de presente, embora ainda esteja centrado no 

professor, ocorre uma interação entre professor-aluno e aluno-aluno, ocorrendo uma maior 

interação entre os grupos e troca de informações que são mediadas pelo professor. 

c) Todavia, Branson prevê a necessidade de um novo paradigma que atenda a educação 

moderna.  Nesse novo paradigma, tanto o professor, quanto os alunos buscarão adquirir 

conhecimentos de fontes diversas, distribuídas dentro e fora do contexto escolar, e o 

professor deverá mediar novas dinâmicas de pesquisa-aprendizagem, permitindo que o 

aluno assuma seu papel de sujeito da própria aprendizagem. Esse novo modelo exige não 

apenas a mudança do papel do professor, mas também de todo contexto escolar e da 

sociedade. 

Torna-se necessário educar o educador para uma nova relação no processo de 

ensinar e aprender. Conforme Stahl (1997, p. 293) “a importância da apropriação das novas 

tecnologias por todos é que permitirá a atuação profissional na atual cultura tecnológica, 

hoje acessível apenas a poucos”. 

Mas será que o professor está sendo efetivamente preparado para usar as novas 

tecnologias? Como afirma Kearsley (1997), lembrado por Stahl (1997, p. 309), “se 

queremos ver a tecnologia ter mais impacto nas escolas e nas organizações de treinamento, 

precisamos ter como nossa principal prioridade a preparação de bons professores”. 

Percebemos que a formação de professores continua a mesma de décadas anteriores, 

ignorando os avanços científicos ocorridos no mundo bem como a evolução das 

tecnologias que podem ser utilizadas para aumentar a eficiência da aprendizagem e 
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contribuir para diminuir as desigualdades sociais. Dessa forma, como mudar essa realidade, 

se os próprios professores são formados tendo um ensino em que se privilegia a 

transmissão oral e a aprendizagem por meio do texto escrito? Somente textos, reprodução 

escrita, sem imagens e outros recursos, raramente ensinam os futuros professores a utilizar 

ou vivenciar experiências de ensino sobre a melhor forma de utilização de recursos 

audiovisuais no processo ensino-aprendizagem. Na verdade, como afirma Kenski (2003, p. 

132) somos todos da geração alfabética, sabemos ler apenas textos e não imagens, sons, 

movimentos. 

Usando-se meios convencionais, torna-se muito difícil capacitar os professores para 

utilizar as novas tecnologias. Afinal, é necessário formá-los da mesma maneira que se 

espera que eles atuem. Nos cursos de formação, os professores, os alunos, participam de 

um regime disciplinar de estudo por meio de textos escritos. Não são preparados para 

utilizarem as tecnologias no contexto educacional e assim, sentem-se inseguros até mesmo 

para comunicar e para interagir com os alunos. Os cursos de formação de professores não 

os preparam para atuar “em estéreo” como comenta Babin (1989), sintonizados com os 

pressupostos tradicionais da educação e com as inovações permanentes da sociedade 

tecnológica. 

O estudo das novas tecnologias deveria fazer parte do currículo dos cursos de 

formação, mas esbarra nas dificuldades com o investimento exigido para adquirir os 

equipamentos e, até mesmo a falta de professores. As instituições de ensino devem 

proporcionar aos seus professores condições de se atualizarem. Como ressalta Kenski 

(2003, p. 144): 

Aprender não apenas em seus conteúdos e as metodologias de suas 
disciplinas, mas as possibilidades tecnológicas que a evolução do 
conhecimento humano tornam-se acessíveis a toda a sociedade. 
Professores prontos para trabalhar pedagogicamente com a linguagem 
audiovisual.  

Para isso, essa autora afirma que os cursos de formação devem ser locais por 

excelência, e que os futuros professores possam dispor de laboratórios de tecnologias 

educacionais que possibilitem a familiarização com os recursos da comunicação e de 

informação, oferecendo atividades diversas de atualização e treinamento.  

Quanto à formação em serviço, uma das dificuldades é incluir atividades para o 

desenvolvimento do professor no horário escolar, pois os treinamentos são discutidos e 

planejados sem a sua participação, deixando de aproveitar sua experiência e atender as suas 
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necessidades. No entanto, as reuniões pedagógicas devem ser aproveitadas para que todos 

possam discutir de acordo com suas experiências sobre a melhor maneira para encontrar 

alternativas de realização de estudos. É importante utilizar a própria prática do professor no 

seu aprimoramento, propiciando a construção de novos conhecimentos. Ensinar e aprender, 

hoje implica organizar ações de pesquisa e de comunicação que possibilitem continuar a 

aprendizagem em espaços virtuais. 

A escola poderá propiciar por meio da Internet cursos de extensão, 

videoconferências e projetos on-line de educação, procurando adequar os recursos 

tecnológicos às necessidades dos professores e dos alunos. Nesses espaços, pode-se estudar 

e pesquisar inovações pedagógicas, compartilhar informações e experiências que podem ser 

apresentadas para professores e alunos por meio de oficinas, workshops e outros. 

Segundo Assmann (2000), as tecnologias versáteis facilitam aprendizagens 

complexas e cooperativas, possibilitando um grande número de agentes cognitivos 

interligar-se em um mesmo processo de construção de conhecimentos. E os próprios 

sistemas interagentes artificiais se transformam em máquinas cooperativas, com as quais 

podemos estabelecer parcerias na pesquisa e no aviamento de experiências de 

aprendizagem. 

Os encontros por meio da Internet aproximam mais as pessoas e permitem que 

professores falem entre si e possam formar ambientes de aprendizagem. A esse respeito 

Ribeiro et al. (2003, p. 6) comentam que: 

As múltiplas vertentes da informação se ampliam com o uso de 
tecnologias de informação e comunicação que penetram os diversos 
âmbitos da vida. A conectividade, a interatividade em tempo real, a 
velocidade de transporte de dados e a superação de limites espaço-
temporais na comunicação se efetivam na infra-estrutura da economia 
informacional. 

A comunicação via rede de computadores entre professores e alunos de regiões e 

culturas diferentes possibilita a esses atores aprender sobre outros modos de vida, outras 

histórias, outras maneiras de pensar e até mesmo contrapor a sua própria cultura, uma vez 

que eles vão sendo incentivados a falar sobre ela, criando assim um embasamento sólido 

para o desenvolvimento. 

As possibilidades de preparar os professores para as novas tecnologias podem variar 

bastante. Encontramos cursos de capacitação e de treinamentos baseados em diversos 

enfoques, objetivos e metodologias. Sabemos que o professor necessita de uma base teórica 



 61 

sólida e que seu domínio de conteúdos e estratégias é que lhe permitirá avaliar a 

conveniência de seu uso em diversas situações. 

Valente (1999) cita duas abordagens de capacitação de professores para o uso da 

informática educativa: 

Treinar o professor oferecendo cursos fora do ambiente de trabalho. Neste caso, a 

formação descontextualizada não oferece condições para os professores assimilarem os 

diferentes conteúdos e vivenciar com seus alunos o uso dos conhecimentos e técnicas 

adquiridas. Quando terminam o curso e retornam para o seu local de trabalho, têm 

dificuldades de aplicar o que viram em outra realidade e contexto, além de muitas vezes 

não encontrarem condições físicas necessárias para a implantação da informática na 

educação. 

Levar um curso para dentro da escola: neste contexto, o curso de formação deixa de 

ser uma simples passagem de informação, para ser a vivência de uma experiência que 

contextualiza o conhecimento construído pelo professor. Porém necessita um permanente 

acompanhamento de um professor formador presente na escola, que conheça as 

ferramentas educacionais para auxiliá-los no contexto real de seu desempenho. 

Nesse sentido Stahl (1997, p. 313) ressalta que os tipos de cursos devem variar de 

acordo com a experiência do professor, iniciando pela utilização do computador como 

ferramenta de trabalho, passando pela análise de seu potencial para o processo ensino-

aprendizagem, e só então o professor deverá usá-lo para apoiar a aprendizagem de 

conhecimentos e o desenvolvimento de habilidades de seus alunos. 

Acreditamos que o professor deva estabelecer o quê, como, para quê, a quem e para 

quem servem as novas tecnologias, e só então utilizá-las de maneira consciente e 

responsável. Para que isso aconteça, conforme Stahl (1997, p. 302), os professores deverão 

apresentar um perfil que inclua: 

Sólida formação inicial: que demanda um domínio de conhecimentos das áreas 

que tratam o processo educacional, supondo competência técnica vinculada à realidade que 

integre os diversos aspectos pedagógico, técnico-científico, sócio-político-cultural. 

Percepção clara do contexto sócio-político-econômico-cultural: é necessário o 

professor repensar o fazer pedagógico, como profissional questionador de sua própria 

prática, tornando-se capaz de compreender a influência da tecnologia no mundo moderno, 

visando à formação de seus alunos. 
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Busca de constante auto-aperfeiçoamento: isso significa compreender que o 

conhecimento não é apenas o transmitido em aulas ou acumulado em livros, e sim aquele 

que se constrói nas experiências do dia-a-dia, através da multiplicidade de meios. É o 

docente que utiliza as próprias experiências para repensar sobre sua prática e na ação-

reflexão-ação vai favorecendo seu próprio desenvolvimento pessoal e profissional. 

Aceitação e uso de inovações: é preciso quebrar a resistência dos professores à 

inovação. Eles precisam perceber a facilidade de uso, a vantagem sobre o modo de fazer as 

coisas, a possibilidade de ver funcionando e querer experimentar. 

Ênfase no trabalho cooperativo e multidisciplinar: o trabalho cooperativo é 

fundamental e deve ser visto como uma estratégia incentivadora nas vinculações de 

trabalho entre as pessoas, desenvolvendo a convivência social e auto-estima. O enfoque 

multidisciplinar é um processo inerente para a educação na sociedade moderna. 

Consciência de ser agente de mudança: para assumir novas tarefas, o professor 

deve adquirir novos conhecimentos, atitudes e comportamentos exigidos pela sociedade 

atual, contribuindo na formação de pessoas aptas a enfrentar essa sociedade em rápida e 

contínua mudança. 

O uso das novas tecnologias, sem dúvida, colabora para o aumento do 

conhecimento, porém, não podemos esquecer que a simples introdução de qualquer recurso 

às práticas pedagógicas dos professores não garante uma melhoria do processo de 

aprendizagem do aluno. O que se precisa é modificar a concepção e prática de ensino-

aprendizagem do educador, bem como a proposta pedagógica que irá fundamentar sua 

inserção na escola e a criação de espaços democráticos de trocas de idéias e discussões 

sobre o uso dos recursos. Será sempre a capacidade do professor de criar um ambiente de 

aprendizagem integrando ensino e pesquisa é que irá permitir ao aluno “avançar 

intelectualmente além do que poderia ter conseguido por si só”, conforme Castellani 

(2003). 

Outros autores investigaram os conhecimentos profissionais de professores. 

Perrenoud (2000) sugere um referencial de “competências” coerentes com o novo papel do 

professor e com a formação de professores. Define “competência profissional” como uma 

capacidade de mobilizar diversos recursos cognitivos para enfrentar situações 

determinadas. As competências se vinculam não só a saberes como também a esquemas de 

pensamento, operações mentais, que permitem determinar e realizar, com eficácia, uma 

ação compatível com a situação. 
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Perrenoud (2000, p. 14) apresenta 10 famílias de competências para ensinar, como: 

organizar e dirigir situações de aprendizagem; administrar a progressão das aprendizagens; 

conceber e fazer evoluir os dispositivos de diferenciação; envolver os alunos em suas 

aprendizagens e em seu trabalho; trabalhar em equipe; participar da administração da 

escola; informar e envolver os pais; utilizar as novas tecnologias; enfrentar os deveres e os 

dilemas éticos da profissão; e administrar sua própria formação contínua. 

Ao abordar as competências para lidar com as novas tecnologias da informação e 

comunicação, evoca quatro elementos complementares que visam aumentar a eficácia do 

ensino e familiarizar os alunos com novas ferramentas informáticas do trabalho intelectual 

como a utilização de editores de textos, exploração das potencialidades didáticas dos 

programas em relação aos objetivos de ensino, comunicar-se à distância por meio da 

telemática e utilização das ferramentas multimídias no ensino. Todas essas competências 

resultam de uma construção teórica conectada à formação de professores. 

Tardif (2002) propõe um quadro pedagógico para as novas tecnologias, destacando 

a mudança de paradigma que elas demandam, passando de uma escola centrada no ensino a 

uma escola centrada nas aprendizagens, redefinindo o papel do professor, de fazer 

aprender. Dowdor (1993) e Drucker (1993) apresentam diretrizes teóricas para a educação 

na sociedade da informação, que permitem desenvolver vários níveis de competência tais 

como conhecimento, desenvolvimento pessoal, desenvolvimento cognitivo, comunicação, 

trabalho interdisciplinar e criticidade. 

Assim, acreditamos nas possibilidades de melhoria da qualificação profissional na 

formação inicial e formação continuada como um dos requisitos eficazes para garantir o 

exercício profissional de qualidade. O professor precisa também, modificar sua prática de 

ensino aprendizagem, aprender a aprender, aprender a buscar, criar, inovar, pesquisar, 

construir novos conhecimentos, trabalhar em equipe, lidar com a tecnologia, e, sentir como 

sujeito que constrói e que faz história juntamente com seus alunos. A tecnologia é apenas 

um instrumento que possibilita continuar a aprendizagem em espaços virtuais facilitando a 

construção dessa história. 

2.4. O papel do professor 

É necessário repensar o papel do professor para atuar  na  sociedade  da  informação 
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em constantes e rápidas transformações. O professor necessita acompanhar as 

transformações para exercer o seu papel de orientador e estimulador de seus alunos. 

De acordo com Libâneo, (1998, p. 8): 

Num mundo globalizado, transnacional, nossos alunos precisam estar 
preparados para uma leitura crítica das transformações científicas e 
tecnológicas, precisam de umas formações sólidas, capazes de ajudá-los 
na sua capacidade de pensar cientificamente os problemas humanos. 

Entendemos, então, que encarar essa nova realidade significa ter como perspectiva 

professores abertos e conscientes, que saibam tomar decisões e trabalhar em equipe, que 

tenham capacidade de aprender a aprender e de utilizar a tecnologia para buscar, selecionar, 

analisar as informações e, assim, construir e reconstruir os conhecimentos. 

O professor necessita ter consciência que seu papel de educador, nesta nova 

sociedade, mudou. Ele não é mais o único detentor do conhecimento. Na sociedade 

tradicional, a escola era locus privilegiado do saber e o conhecimento era centralizado na 

pessoa do professor que transmitia todos os saberes que as gerações precisavam adquirir 

para viver bem na sociedade. A transmissão do saber docente aos alunos era basicamente 

oral e o que importava era a reprodução fiel do texto, por meio da fala, da escrita e dos 

comportamentos explicitados socialmente. Neste contexto, a aprendizagem por meio da 

imagem era inexistente. O audiovisual limitava-se ao som da voz do professor e ao texto 

redigido no quadro (KENSKI, 2003, p. 131).  

Trata-se de pensar que a educação e o papel do professor vão além da transmissão 

de saberes, implica a capacidade de aprender a aprender, favorecendo melhores interações 

às pessoas e propiciando novas experiências. 

Entendemos que é necessário, assim, o professor repensar o seu papel de educador 

e, não se limitar apenas em transmitir informações prontas e acabadas. Hoje, aprende-se 

não apenas na escola, mas em diversos locais onde se possa ter acesso às informações e, 

ensinar e aprender exige mais flexibilidade e processos mais abertos de comunicação e de 

pesquisas. E uma das dificuldades atuais é conciliar a velocidade e a facilidade com que 

chegam as informações e ao mesmo tempo escolher quais são mais importantes para nós. 

O indivíduo deverá ser capaz de buscar tais informações e só saber onde se 

encontram ou construí-las também, para que, no momento adequado, as acesse, enfatiza 

Ribeiro et al. (2003). 

Dependerá cada vez menos do professor a aquisição de informação, pois as 

tecnologias hoje, trazem dados, imagens, artigos e textos de maneira rápida e atraente. 



 65 

Segundo Kenski (2003, p.133), para os alunos, o professor não é mais a única, nem a 

principal fonte do saber. Eles aprendem e aprendem sempre, em muitas e variadas 

situações. Já chegam à escola sabendo muitas coisas, ouvidas no rádio, vistas na televisão, 

em apelos de outdoors e informes de mercados e shopping centers que visitam desde bem 

pequenos. Conhecem relógios digitais, calculadoras eletrônicas, videogames, discos a laser, 

gravadores e muitos aparelhos que a tecnologia vem colocando a disposição para serem 

usados na vida cotidiana. 

Em décadas passadas, falava-se da possibilidade da tecnologia da informática 

substituírem os professores. Criou-se com isso, segundo Libâneo (1998, p. 66) a “ilusão 

tecnoinformacional”, que incentivou o mito de que o computador pode substituir a relação 

pedagógica convencional, sendo possível a aprendizagem apenas com a presença do aluno 

diante dos equipamentos informáticos. Entretanto, descaracterizar o sentido da 

aprendizagem escolar em decorrência da presença das inovações tecnológicas, é 

obviamente um equívoco. O valor da aprendizagem escolar está em introduzir os alunos 

nos significados da cultura e da ciência por meio de mediações cognitivas e interacionais 

que supõem a relação docente. Para que essa aprendizagem inovadora tenha sucesso é 

necessário que a participação do professor, seja de forma presencial ou on-line. 

Sendo assim, o professor precisa assumir o papel principal como mediador do 

processo de aquisição de informações e conhecimento. Cabe a ele assumir a mediação das 

interações professor-aluno-computador de forma que o aluno possa buscar novas formas de 

pensar, de procurar, de selecionar informações, de construir seu modo próprio de trabalhar 

com o conhecimento e reconstruí-lo sucessivamente, concedendo-lhe novos significados, 

de acordo com seus interesses. Cabe ainda ao professor a principal tarefa que é a de 

aprender assumindo permanentemente uma posição de aprendiz inovador, crítico e criativo. 

Permanente pesquisador sobre o aluno, respeitando seu contexto, seu ritmo de trabalho, 

“criando condições cognitivas e afetivas que o ajudarão a atribuir significados às 

mensagens e informações recebidas das mídias”, conforme salienta Libâneo (1998 p. 27). 

Segundo esse autor, as novas exigências educacionais pedem um novo professor 

capaz de ajustar sua didática às novas realidades da sociedade, do conhecimento, do aluno, 

das novas tecnologias da comunicação e da informação. O novo professor seria o mediador 

do processo de ensino-aprendizagem, pois para Libâneo (1998 p. 29): 

O ensino exclusivamente verbalista, a mera transmissão de informações, 
a aprendizagem entendida somente como acumulação de conhecimentos, 
não subsistem mais. Isso não quer dizer abandono dos conhecimentos 
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sistematizados da disciplina nem da exposição de um assunto. O que se 
afirma é que o professor medeia a relação ativa do aluno com a matéria, 
inclusive com os conteúdos próprios de sua disciplina, mas considerando 
os conhecimentos, a experiência e os significados que os alunos trazem à 
sala de aula, seu potencial cognitivo, suas capacidades e interesses, seus 
procedimentos de pensar, seu modo de trabalhar. Ao mesmo tempo, o 
professor ajuda no questionamento dessas experiências e significados, 
provê condições e meios cognitivos para sua modificação por parte dos 
alunos e orientá-los, intencionalmente, para objetivos educativos. Está 
embutida aí a ajuda do professor para o desenvolvimento das 
competências do pensar, em função do que coloca problemas, pergunta, 
dialoga, ouve os alunos, ensina-os a argumentar, abre espaço para 
expressarem seus pensamentos, sentimentos, desejos, de modo que 
tragam para a aula sua realidade vivida. É nisso que consiste a ajuda 
pedagógica ou mediação pedagógica. 

Trata-se então de uma nova relação, professores e alunos se tornam parceiros e 

sujeitos de aprendizagem, por meio da cooperação e da interação com o contexto, ambos 

caminham juntos, a cada momento, buscando, refletindo e aprendendo. Segundo 

Fazenda(1994), citada por Barbosa (2002 p. 67): 

O professor é o consultor, articulador, mediador e orientador do processo 
em desenvolvimento do aluno. A criação de um clima de confiança, 
respeito às diferenças e reciprocidade encoraja o aluno a reconhecer seus 
conflitos e a descobrir a potencialidade de aprender a partir dos próprios 
erros. Da mesma forma, o professor não terá inibições em reconhecer 
seus próprios conflitos, erros e limitações e em buscar sua depuração, 
numa atitude de parceria e humildade diante do conhecimento, que 
caracteriza a postura interdisciplinar. 

É preciso, portanto, que os professores modifiquem suas práticas pedagógicas 

diante das tecnologias da comunicação e da informação, as quais podem ser aliadas muito 

importantes nesta sua função, promovendo o desenvolvimento da criatividade, da 

autonomia e da auto-estima do aluno. Entretanto, no dizer de Lima e Rocha (1996) citado 

por Castellani (2003, p. 24), todo educador deve saber que a apreensão do conhecimento 

não acontece em ritmo vertiginoso. O conhecimento só acontece se for (re)criado pelo 

aluno; e a criação acontece num complexo movimento de mobilização das energias 

conscientes e inconscientes, sem data certa para começar e terminar. O processo de 

introdução, maturação e síntese na formação conceitual do aluno estão, portanto, longe de 

obedecer ao ritmo vertiginoso dos aparelhos eletrônicos. Daí a necessidade de entender que 

o computador não cria nem ensina a criar; seu uso não desenvolve o saber pensar, apenas 

dá mais agilidade à apreensão e ao conhecimento do saber fazer. 

Almeida (1998, p. 67) afirma que o professor para ter condições de criar  ambientes 
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de aprendizagem deve ser preparado para desenvolver competências, tais como: estar 

aberto a aprender a aprender; atuar a partir de temas emergentes no contexto e de interesse 

dos alunos; promover o desenvolvimento de projetos cooperativos; assumir uma atitude de 

investigador do conhecimento; propiciar a reflexão, a depuração e o pensar sobre o fazer; 

dominar recursos computacionais; desenvolver um processo de reflexão na prática e sobre 

a prática, reelaborando teorias que orientem sua atitude de mediação. 

Nesse sentido, as propostas de ambientes de aprendizagem por competências se 

adequam ao perfil de professor em sala de aula. Portanto, se bem operacionalizadas, ao 

perfil de professor dialógico, deve se completar o perfil de professor que usa 

significamente novas tecnologias. Não se trata, portanto, de transformar o professor em um 

especialista em computação, mas sim, de oferecer condições para que ele se aproprie 

através de sua competência, das formas de utilização desses recursos. Tal conhecimento 

pode favorecer uma ruptura com as práticas tradicionais em direção a uma ação pedagógica 

interdisciplinar que visa a aprendizagem do aluno. Almeida (1998, p. 68) ressalta que a 

atuação para o uso da informática educacional é um processo que inter-relaciona o domínio 

dos recursos tecnológicos com a ação pedagógica e com os conhecimentos teóricos 

necessários para refletir, compreender e transformar essa ação. 

Nessa perspectiva transformadora, compete ao professor promover a aprendizagem 

do aluno de modo que ele possa construir seu conhecimento em um ambiente que o desafie 

e o motive para a reflexão de idéias e aprendizagem de novos conceitos que permeiam seu 

contexto. Sendo assim, o computador, utilizado como instrumento de cultura, propicia o 

pensar-com e o pensar-sobre-o pensar, favorecendo ao educador a identificação do nível de 

desenvolvimento do aluno, afirma Almeida (1998 p. 69). O mesmo autor comenta ainda 

que o professor também é um aprendiz que realiza uma reflexão sobre sua própria prática, 

depurando-a e depurando seu conhecimento.  

Não podemos esquecer que nem o computador, nem os softwares educativos e 

mesmo a Internet ou qualquer outra tecnologia da informação podem mudar a relação 

pedagógica, bem como não salvam uma proposta pedagógica nem um professor longe da 

nova realidade. Estes recursos podem ajudar a participação do aluno, mas não a criam 

automaticamente. Por isto, entendemos que depende do projeto da escola, do currículo, do 

papel do professor e do aluno, conforme Rotenberg (2002 p. 42). 
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Juntos, professores e alunos podem sistematizar o aprendido, posicionando 

criticamente perante o fato, dialogando, produzindo conhecimentos e aprendendo a 

compreender e a respeitar as diferenças.  

É preciso também se pensar em novos ambientes virtuais, em que professores e 

alunos possam interagir com as novas tecnologias. Sabemos que a possibilidade de acesso à 

Internet na escola, bem como atividades que deverão ser desenvolvidas para que os alunos 

a utilizem em busca de informações e intercâmbios, não garantem uma melhoria do 

processo de aprendizagem. E, ensinar utilizando a Internet exige muita atenção do 

professor. Nessa linha de reflexão, Moran (1998a, p.85-86) diz: 

Ensinar utilizando a Internet exige uma forte dose de atenção do 
professor. Diante de tantas possibilidades de busca, a própria navegação 
se torna mais sedutora do que o necessário trabalho de interpretação. Os 
alunos tendem a dispersar-se com as imagens e textos que se sucedem 
ininterruptamente. Tendem a acumular muitos textos, lugares, idéias, que 
ficam gravadas, impressos, anotados. Colocam os dados em seqüência 
mais do que em confronto. Copiam os endereços, os artigos uns ao lado 
dos outros, sem a devida triagem. E complementa: 

A Internet é uma tecnologia que facilita a motivação dos alunos, pela 
novidade e pelas possibilidades inesgotáveis de pesquisa que oferece. 
Essa motivação aumenta se o professor trabalha em um clima de 
confiança, de abertura, de cordialidade com os alunos. Mais que a 
tecnologia, o que facilita o processo de ensino-aprendizagem é a 
capacidade de comunicação autêntica do professor, de estabelecer 
relações de confiança com seus alunos, pelo equilíbrio, competência e 
simpatia com que atua. 

Trata-se de um novo fazer pedagógico, na qual o conhecimento encontra-se em 

movimento contínuo de construção e reconstrução. Assim, no meio desse movimento 

concordamos com Kenski (2003, p. 147), quando afirma que “professores e alunos 

encontrem-se como parceiros que mutuamente se ajudem a explorar as possibilidades 

pedagógicas das tecnologias para aprender e a desvendar os enigmas dos conhecimentos”.
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CAPÍTULO III 

 

 

 

Não será sonho impossível pretendermos poder 
cumprir juntos a nossa melhor destinação como 
pais e educadores: a formação de seres humanos 
solidários, fraternos, justos e, sobretudo felizes. 
Esta deverá ser a nossa utopia em comum: 
alcançar a solidariedade, a fraternidade, a justiça, 
a felicidade e, talvez, relembrando Fernando 
Pessoa, consigamos, ao lutar por essa utopia, estar 
ao pé de algum paraíso. 

Danival Roberto Alves (2003)4

                                                 
4 Diretor do Colégio Cenecista Dr. José Ferreira 
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COLÉGIO CENECISTA “DR. JOSÉ FERREIRA”: DA 

CONFIGURAÇÃO FÍSICA À SALA DE AULA SEM 

PAREDES 
 

 

 

A proposta deste capítulo é expor a identidade, a estrutura organizacional do 

Colégio Cenecista Dr. José Ferreira e a implementação da tecnologia da comunicação e da 

informação, destacando a partir de 1995 como o período em que a escola passou por 

modificações mais significativas, devido ao seu avanço tecnológico e físico. 

Com base em documentos da instituição, visitas, observações e conversas com seu 

corpo de funcionários, procuramos contextualizar a história da CNEC, sua atual estrutura 

organizacional, o início da informática na escola e por último o portal educativo, aqui 

escolhido como objeto da investigação. 

3.1 Contextualização histórica 

A Campanha Nacional de Escolas da Comunidade - CNEC nasceu em 29 de julho 

de 1943 decorrente de movimentos comunitários, objetivando coordenar esforços das 

comunidades para a educação. 

Naquela época, como a escola privilegiava apenas uma minoria da sociedade, a 

elite, um grupo de universitários, resolveu proporcionar ensinos gratuitos aos carentes, 

nascendo a primeira unidade do sistema, o Ginásio Castro Alves, em Recife, Pernambuco. 

Os alunos recebiam os ensinamentos de seus mestres que, voluntariamente, dividiam o que 

sabiam com quem tinha vontade de aprender. 

A vitoriosa experiência desse grupo de jovens transformou-se em bandeira de luta 

pela democratização do ensino no país e, Felipe Tiago Gomes, estimulado com o êxito da 

criação da primeira escola, partiu para uma campanha em favor do ensino gratuito, 

indicando que as comunidades carentes também poderiam ter acesso ao saber, desde que 
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nelas alguém abraçasse a causa da educação dos humildes como dever de cidadania e de 

fraternidade cristã. 

 

 
       Figura nº 2 - Colégio Cenecista Dr José Ferreira na década de 70 
       Foto: Arquivo da escola 

 
Nesta jornada, tendo como aliados os universitários, em pouco tempo, criou-se uma 

sociedade educacional, sem fins lucrativos denominada atualmente de Campanha Nacional 

de Escolas da Comunidade, possuindo uma unidade de ensino em Uberaba e 373 escolas 

distribuídas pelo Brasil, nos seguintes Estados: Alagoas, Amazonas, Bahia, Ceará, Espírito 

Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraíba, Paraná, 

Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Santa 

Catarina, São Paulo e Sergipe, e no Distrito Federal.  

É uma organização democraticamente estruturada, composta por um Conselho 

Comunitário Cenecista, integrado em cada comunidade onde a escola está localizada. É por 

meio dele que a comunidade participa e se envolve com as instâncias do saber, 

desenvolvendo teatro, folclore, artesanato, bandas de música, escolas, creches, clubes 

desportivos e ainda, atendimento a outras demandas da comunidade. 

Hoje a CNEC reflete um amadurecimento histórico redimensionando sua missão, 

promovendo a formação integral das pessoas por meio de uma educação de qualidade com 

compromisso social. A instituição reafirma suas crenças e valores, fundamentados nos 

princípios éticos, valorização do ser humano, honestidade, compromisso e competência. 
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Rompendo as barreiras de estruturas quase seculares de administrações empíricas, a 

CNEC alia-se aos modernos princípios de gestão, instrumentos indispensáveis no mundo 

contemporâneo, bem como determina presença no contexto da educação nacional, 

buscando o ideal da plena cidadania, exercida pela educação, que forma para o cultivo do 

respeito ao outro, para a liberdade e preservação da individualidade (REGIMENTO 

ESCOLAR, 2003). 

 Em Uberaba é representada pelo Colégio Cenecista Dr. José Ferreira que nasceu em 

1954, oferecendo curso secundário noturno para os estudantes oriundos da classe média e 

menos favorecidas. Nas décadas de 60 a 90, tornou-se um educandário que, de mãos dadas 

com a universidade, buscava a formação do perfil do aluno que esta universidade definia e 

desejava.  

Convém destacar que, tendo iniciado suas atividades com ênfase na oferta do ensino 

médio-secundário na época, gradativamente, ocorreu expansão das séries e, em meados dos 

anos 70, passou a oferecer também o ensino fundamental e a educação infantil a partir de 

quatro anos. 

3.2 Mapeando o Colégio Cenecista Dr. José Ferreira 

 
             Figura nº 03 - Colégio Cenecista Dr. José Ferreira nos dias atuais 
             Foto: Osmar Paulo de Souza 
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Por mais ásperos e árduos que sejam os caminhos até as 
estrelas, um dia lá chegaremos! 

Fernando Pessoa 

 

O estudo que propomos foi realizado em uma entidade educacional comunitária que 

mantém os cursos de Educação Básica nas modalidades de Educação Infantil, Ensino 

Fundamental e Ensino Médio. Atualmente, denominado Colégio Cenecista Dr. José 

Ferreira, situado à rua Felipe dos Santos no bairro Abadia, município de Uberaba, Minas 

Gerais, reconhecido pela portaria nº. 2 de 25 de julho de 1972. 

De acordo com seu regimento escolar, a finalidade do processo educacional em seu 

Artigo Um visa o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da 

cidadania e sua qualificação para o trabalho. 

A instituição educacional, em sua organização, conta com oito turmas de educação 

infantil, quarenta e seis turmas de ensino fundamental e vinte seis do ensino médio, sendo 

respectivamente, 25, 35, 45 alunos em cada uma. Segundo o Artigo 63 do regimento 

escolar, as propostas curriculares fixadas e sugeridas respectivamente pelos Conselhos 

Federal e Estadual de Educação servem de subsídios para a elaboração dos programas 

curriculares da Escola, de acordo com suas necessidades e realidade. De acordo com a 

proposta pedagógica, podemos nomear o ensino da Língua Portuguesa e suas Literaturas, 

Redação, Educação Artística, História, Geografia, Filosofia, Sociologia, Matemática, 

Física, Química, Biologia, Língua Inglesa e a Educação Física. A informática é oferecida 

desde a educação infantil à sétima série do ensino fundamental, atrela-se como ferramenta 

coadjuvante no processo de comunicação, bem como a inserção das Artes Plásticas, da 

Educação Musical e do Teatro. 

As aulas são ministradas nos períodos matutino e vespertino, nas salas de aula ou 

como atividades extraclasses, desenvolvidas pelos próprios professores das disciplinas com 

seus alunos, nos laboratórios de ciências, de informática, na videoteca e na biblioteca. 

As atividades esportivas, culturais e filantrópicas são realizadas em ambos os 

períodos. A instituição mantém monitoria para os alunos de ensino fundamental ao médio 

com a finalidade de auxiliar nas atividades técnico-pedagógicas das disciplinas. 

Um aspecto importante a ser ressaltado são as atividades extracurriculares 

oferecidas aos alunos como pintura, o desenho, o teatro, a escolinha de esportes e a 
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educação musical, composta por uma orquestra filarmônica que vem se destacando no 

cenário nacional. 

 
              Figura nº 04 - Alunos no laboratório de informática 

       Foto: Osmar Paulo de Souza 
 

Com uma visão inovadora, a escola cenecista introduz vários projetos procurando 

romper com os “pré-conceitos” formados sobre ela, quando algumas vezes é vista pela 

comunidade em que está inserida como uma instituição fechada que atende aos alunos nos 

moldes rígidos de uma educação tradicional, visando apenas à transmissão acadêmica. 

 

 
                    Figura nº 05 - Sala de Artes Plásticas 

      Foto: Osmar Paulo de Souza 
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Tivemos a oportunidade de observar e vivenciar vários projetos que vêm ao 

encontro dos anseios dos alunos e da sociedade, retratando bem essa ruptura de paradigma 

de uma escola “fechada”. Vimos que os alunos, desde a educação infantil, participam dos 

diversos projetos oferecidos nas aulas de pintura, desenho, atividades esportivas e musicais. 

Sabemos que a música tem sido uma das grandes formas de comunicação e 

formação entre as pessoas, possibilitando ao aluno ocupar seus momentos de lazer com 

uma atividade cultural, bem como ajudando-o a aumentar a capacidade de concentração e 

sensibilização, desenvolvendo o raciocínio lógico-matemático e a memória. 

Assim, reconhecendo a parcela de responsabilidade com seus alunos, o Colégio 

Cenecista Dr. José Ferreira oferece vários cursos musicais sem custo adicional para os 

alunos, como aulas de flauta doce, violão, cavaquinho, clarinete, sax, trompete, tromba, 

violino, viola de arco, guitarra, bateria, canto coral. Cabe ressaltar ainda que é 

proporcionada ao aluno sua participação nas atividades musicais, independentemente de 

possuírem seus próprios instrumentos. Esses são oferecidos para estudo pela própria 

instituição educacional, pois, a importância da música na escola é fundamentada sob o 

ponto de vista da convivência social, de desenvolvimento intelectual, da possibilidade de o 

indivíduo se auto-afirmar e se realizar e, permitir a conservação de valores culturais 

alicerçados na música. 

 

 

 
                     Figura nº 06 - Orquestra Filarmônica Cenecista Dr. José Ferreira 

              Foto: Osmar Paulo de Souza 
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De acordo com a instituição educacional, os projetos sociais implementados 

também desde a educação infantil visam desenvolver a solidariedade e valorização do ser 

humano, redimensionando sua missão de promover a formação integral dos estudantes por 

meio de uma educação fundamentada nos princípios éticos e sociais. Os alunos têm 

oportunidade de visitar diversas instituições sociais, creches, asilos, orfanatos, hospitais. 

Assim reporto-me às palavras de Marques (2003, p.20): 

Somos um laboratório de sensibilização e um espaço de promoção e 
incentivo às ações de solidariedade e cidadania. Mais do que práticas 
assistencialistas propomos aos alunos atitudes que reflitam preocupações 
sociais e fundamentam sua formação como cidadãos conscientes e 
transformadores. 

Um outro exemplo de projeto desenvolvido pela instituição iniciou-se em 2003, o 

Projeto Família na Escola. É um trabalho voluntário realizado por um grupo de mães que, 

uma vez por semana, normalmente às sextas-feiras, doam parte de seu tempo e talento, 

ministrando várias atividades como: artesanato, culinária, higienização, economia 

doméstica e reciclagem a um grupo de crianças e adolescentes, de um bairro na periferia da 

cidade. 

Um outro projeto da instituição que merece ser ressaltado é a publicação anual da 

Revista Família na Escola, bem como as publicações de poemas escritos pelos alunos desde 

a quarta série do ensino fundamental ao segundo ano do ensino médio, como: O mundo 

encantado das poesias - Brincadeiras de Poetas Mirins (alunos da 4ª série), Pedaços de 

Sonhos (alunos da 7ª série), Poemas Filosóficos (alunos da 5ªsérie ao 2º ano do ensino 

médio). Vejamos alguns poemas extraídos desses livros: 

CRIANÇA 

 
Eu vi uma criança 
Que tinha muita esperança, 
Tinha um sonho, 
De conhecer o palhaço risonho. 
 
O circo chegou à cidade, 
Era para todas as idades, 
Até para os bebês.  
Que nascem todo mês. 
 
Ela foi ao circo, 
E lá conheceu 
O palhaço risonho. 
 

(Gustavo Henrique Silva Oliveira, 4ª série A, 1998) 
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A VIDA 

 

A vida é um mistério, 
Mas tem que ser levada a sério. 
 
A vida é comprida 
Às vezes, ruim, 
Mas tem que ser vivida. 
 
Para vivê-la direito 
É importante 
Ter respeito. 
 
A vida pode ser dor,  
mas, olhando por um lado bom,  
ela é uma flor.  

(Camila Martins Dutra, 7ª série A, 2001) 
 
AINDA ESTÁ PARA CHEGAR 
 
É preciso ter um tempo 
para refletir  
este momento 
sem ter que fugir. 
Não agir, colar 
É ainda pior, 
pois eu quero melhorar, 
mas só acabo amarrando outro nó. 
O que me resta é o silêncio 
e essa dor dentro de mim. 
A saída para não desanimar 
é ocultar e acreditar 
que tudo vai passar 
e que a felicidade  
ainda está para chegar. 
 
(Annelize Cavalcante e Silva, 1º ano do ensino 

médio, 2003) 
 

Silva (1998, p.3), professora dessa instituição, retrata muito bem a importância 

desse trabalho quando expressa: 

Esse conjunto de poemas escritos pelos alunos leva-nos a perceber, na 
forma de expressão natural de nossa criança, a sua percepção da 
realidade. Aqui, ela demonstra que sua visão de mundo não se restringe a 
‘tênis de marca’, ‘hot-dog’ e ‘videogame’[...] É a criança manifestando, 
de forma aberta e simples, sua preocupação com a fome, o preconceito, o 
menor abandonado e tantos outros geradores das desigualdades sociais. 
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No que diz respeito à estrutura física, ela foi remodelada e ampliada visando 

propiciar um ambiente mais acolhedor e humano. Assim, com a ampliação da escola, em 

1998, foram instalados: 

a) Quatro laboratórios (física, química, biologia e geociências) objetivando realizar aulas 

práticas, experiências e simulações, visando despertar nos alunos o gosto pela pesquisa 

científica. 

 

 
     Figura nº 07 - Pais visitando o laboratório de Geociências 

             Foto: Osmar Paulo de Souza 
 

b) Dois laboratórios de informática, para desenvolver atividades ligadas a informática 

educativa, referentes aos conteúdos curriculares, realizadas em horário de aulas por três 

professores.  

c) Um laboratório do CNEC on-line. Por ser este espaço o objeto de nossa pesquisa ele será 

descrito posteriormente com maiores detalhes. 

d) Uma ampla biblioteca informatizada, oferecendo aos alunos quinze computadores 

ligados a Internet, contando também com um grande acervo de livros, revistas, jornais, 

enciclopédias. Dentre as diversas atividades oferecidas, podemos citar os trabalhos 

desenvolvidos por uma professora de português com vista a estimular a leitura dos alunos 

nas séries iniciais, bem como o esclarecimento de dúvidas aos alunos. A bibliotecária ajuda 

os professores no desenvolvimento de atividades, além de atender aos alunos, pais e 

membros da comunidade, possibilitando a consulta para enriquecimento e trabalho de 

pesquisa bem como no que se refere à organização, administração e manutenção do acervo. 
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       Figura nº 08 - Alunos pesquisando na biblioteca 

              Foto: Osmar Paulo de Souza 
 
 

e) Foram construídas dezenove salas de aula, perfazendo um total de quarenta e nove, duas 

salas de músicas, de artes, de reunião, ginásio poli-esportivo, parque infantil, área verde 

com seis cascatas, uma cantina e uma moderna cobertura nos pátios. Uma nova sala para 

professores, uma para digitação e confecção de apostilas e uma gráfica (na parte externa da 

escola). 

 

 
       Figura nº 09 - Alunos desfrutando a área verde no pátio da escola 

              Foto: Osmar Paulo de Souza 
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Todas as paredes da escola são decoradas com pinturas de pessoas ilustres da terra, 

por pensamentos que retratam a filosofia da instituição, além dos belíssimos desenhos em 

mosaicos. Na área anexa à escola, funciona o instituto de línguas, a sala de bateria e 

percussão, o estacionamento de professores e alunos. 

 

 

 
      Figura nº 10 - Pintura de pessoas ilustres nas paredes internas da escola 

             Foto: Osmar Paulo de Souza 
 

 

A escola em estudo possui uma ampla estrutura organizacional, e, conforme seu 

regime escolar, conta com o auxílio dos coordenadores de curso de cada grau de ensino 

objetivando orientar o regime didático pedagógico do curso sob sua coordenação; organizar 

o calendário escolar; orientar a organização de cursos de expansão cultural e de 

aperfeiçoamento docente, como também organização de estudos e experimentação de 

técnicas de ensino; realizar estudo periódico dos resultados do rendimento escolar e tomar 

as devidas providências para a eliminação de possíveis falhas; enfim, participam de todos 

as atividades realizadas na escola, ajudando técnica e pedagogicamente os professores. 

Quanto aos professores, estes planejam e desenvolvem as atividades com a 

orientação dos coordenadores de área. A administração escolar é exercida pela diretoria, 

coordenadoria de curso, comissão de coordenadores de currículos e programas, cabendo ao 

diretor a função específica de articulador político, pedagógico e administrativo da escola. 
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3.3 O início da informática 

 
Figura nº 11 - Laboratório de informática 

       Foto: Osmar Paulo de Souza 
 
 

 

Os pesquisadores, ao investigar o uso de computadores na 
educação, alegam que a informática possui uma ação 
positiva para o desenvolvimento da capacidade cognitiva, 
fazendo do aprendizado uma experiência mais cooperativa. 

Costa et al.(2003, p.33) 

As escolas estão introduzindo ativamente o computador no processo ensino-

aprendizagem, contribuindo positivamente para a aceleração do desenvolvimento cognitivo 

do aprendiz e o desenvolvimento das habilidades que são necessárias para atuar na 

sociedade do conhecimento. O contato orientado do aluno com o computador, em diversas 

situações de ensino-aprendizagem, poderá colaborar para o seu desenvolvimento cognitivo 

e intelectual, principalmente, no que diz respeito ao raciocínio lógico e formal, a 

capacidade de pensar com rigor e sistematicidade, a habilidade de inventar e até mesmo 

encontrar soluções para os problemas (MARQUES & CAETANO, 2002, p.131). 

Moraes (2000) comenta que as pesquisas realizadas pela Secretaria Municipal de 

Educação de São Paulo, em 1991-1992, apontaram melhores condições de estruturação do 
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pensamento do aluno com dificuldades de aprendizagem e de compreensão. Melhor 

desempenho na comunicação entre alunos e professores e maior interação nas aulas nas 

escolas que utilizam computadores integrados aos conteúdos curriculares. 

A escola é o principal canal de acesso ao computador para jovens e crianças que não 

têm o equipamento em casa, pois assim, as crianças desde cedo poderão adquirir 

familiaridade com as novas tecnologias. 

Sabemos que ocorreu um avanço da informatização do ambiente escolar Os 

números indicam que 55,9% de escolas do ensino médio e 23,9% do ensino fundamental 

foram informatizadas. Na distribuição por estados, o que se observa é que o estado de São 

Paulo está entre os que mais avançaram na informatização escolar, com 49,7% de escolas, 

seguido pelo Paraná (37,2%), Rio de Janeiro (34,4%), Rio Grande do Sul (31,7%) e 

Distrito Federal (29,9), (FOLHA de SÃO PAULO, 2003 a). 

Conforme Valente (2002, p.108), a sociedade do conhecimento requer indivíduos 

criativos, críticos e com a capacidade para pensar, aprender sobre aprender, e trabalhar 

coletivamente. 

As crianças e os adolescentes, conforme Liguori (1997, p.85) chegam à escola com 

uma grande quantidade de conhecimentos, concepções ideológicas e pré-concepções sobre 

os diferentes âmbitos da realidade. Diante dessa situação, as instituições de ensino 

defrontam-se com o desafio não apenas de incorporar as novas tecnologias da informação 

como conteúdos do ensino, mas também reconhecer e partir das concepções que as crianças 

e os adolescentes têm sobre estas tecnologias para elaborar, desenvolver e avaliar práticas 

pedagógicas que favoreçam o desenvolvimento de uma disposição reflexiva sobre os 

conhecimentos e os usos tecnológicos. 

Com a enorme quantidade de informação produzida pela humanidade, na busca de 

tornar a escola mais moderna, refletimos como esta poderá lidar com o conhecimento, no 

momento de inserção dos recursos tecnológicos da informação e comunicação (TIC). 

A criação de ambientes interativos poderá estimular os professores e alunos a 

transformar e criar novas idéias, como afirma Sancho (1998 p. 41): 

O ritmo acelerado de inovações tecnológicas exige um sistema 
educacional capaz de estimular nos estudantes o interesse pela 
aprendizagem. E que esse interesse diante de novos conhecimentos e 
técnicas seja mantido ao longo da sua vida profissional, que 
provavelmente, tenderá a se realizar em áreas diversas de uma atividade 
produtiva cada vez mais sujeita ao impacto das novas tecnologias. 
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Os ambientes de aprendizagem utilizando a tecnologia da informação e 

comunicação representam para professores e alunos uma nova situação de ensino e 

aprendizagem, promovem a construção do conhecimento, favorecem a cooperação e 

colaboração entre eles, possibilitam novas formas de ensinar e aprender. Dessa forma o uso 

da informática poderá auxiliar os professores na sua tarefa de facilitar a relação do aluno 

com o computador, de uma maneira mais criativa e dinâmica. 

Para levar adiante esta proposta, destacamos a instituição em estudo que visando à 

inclusão da tecnologia computacional, iniciou em agosto de 1995, após a reformulação de 

seu currículo, atividades relacionadas à Iniciação a Ciência da Computação, para atender os 

alunos da educação infantil (pré-escola) e do ensino fundamental (1ª a 4ª série), 

objetivando o ensino por meio do computador como uma ferramenta educacional. 

A principal mudança que se faz necessária à escola, para o uso da informática na 

educação, deve estar no currículo que o professor pretende implementar, o qual deverá ser 

construído de forma multidisciplinar, de modo a facilitar a interdisciplinaridade entre os 

diversos conhecimentos e romper cada vez mais as barreiras impostas pela divisão do 

conhecimento em conteúdos distribuídos em diversas disciplinas.  

O laboratório de informática foi montado com 36 computadores Pentium 100MHz, 

32Mb de memória RAM, com sistema Windows 95, atendendo à quantidade de alunos que 

as turmas possuíam. As crianças eram levadas, uma vez por semana, ao laboratório de 

informática para se familiarizarem com o computador e para adquirir conhecimentos 

básicos. 

Durante a realização das atividades desenvolvidas no decorrer das aulas das séries 

iniciais, devem participar o professor da turma e um professor de Iniciação a Ciência da 

Computação responsável pelo apoio técnico. Posteriormente, ambos passam a realizar um 

trabalho coletivo integrando as diversas disciplinas curriculares em uma aprendizagem 

significativa auxiliada pelo computador, em que o aluno passa a usar o computador para 

construir seu conhecimento. Essa abordagem integradora de conteúdo possibilita a 

resolução de problemas específicos de cada aluno de acordo com Valente (2002 p. 109). 

Desse modo, ele pode adquirir informações necessárias para aprender a aprender e 

conhecer seus próprios potenciais. 

Dessa forma, o professor necessita adquirir habilidades técnicas e pedagógicas, o 

que implica um treinamento na formação e um acompanhamento da prática pedagógica na 

escola, visando utilizar o computador como instrumento para a aprendizagem. Porém, isso 
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não significa que o professor deve ser um especialista em informática, mas é necessário que 

tenha conhecimento e saiba utilizar as ferramentas computacionais para que ela possa 

auxiliar sua prática. 

No início, apenas alguns alunos possuíam computador em casa, sendo que no 

decorrer do ano, devido a um grande interesse por parte das crianças, os pais se 

interessaram e adquiriram o computador. Como podemos perceber, os pais estão 

preocupados com a informatização e querem que seus filhos estejam preparados para atuar 

na sociedade do conhecimento, que exige cada vez mais indivíduos críticos, com a 

capacidade de aprender novas habilidades e competências. 

Percebe-se um crescimento acelerado da presença de computadores em casa mesmo 

sabendo que ainda temos apenas 26,7% de brasileiros tendo acesso a essa tecnologia, 

conforme a pesquisa realizada pela Fundação Getúlio Vargas, correspondendo a cerca de 

12,5% da população do país. Este total revela ainda uma situação de “apartheid digital”: 

para cada negro/pardo com acesso à informatização existem 3,5 brancos na mesma situação 

(FOLHA de SÃO PAULO, 2003 b). 

Na distribuição por regiões, o que se observa da pesquisa é que o Distrito Federal 

lidera o ranking, ou seja, 25,32% dos moradores têm computador, surge em seguida São 

Paulo com 21,75%, Rio de Janeiro (17,92%), Santa Catarina (16,2%) e Paraná (14,13%). 

Podemos perceber que a “exclusão digital” segue o mesmo padrão de desenvolvimento 

econômico regional, sendo o Maranhão o mais excluído com 2,38% dos habitantes por 

computador, seguido do Amapá, Piauí e Tocantins (FOLHA de SÃO PAULO, 2003, c). 

No entanto, apesar de esses dados indicarem um crescimento do acesso, reflete 

ainda as desigualdades econômicas e sociais do Brasil, mantendo um sistema que privilegia 

os privilegiados. 

Acreditamos que o computador pode ser uma ferramenta de inclusão social, um 

instrumento para melhorar o desempenho dos estudantes. Porém, é necessário que maior 

parte dos investimentos públicos sejam aplicados em informatização, possibilitando o 

acesso aos estudantes que ainda não tiveram essa oportunidade. 

Assmann (2000, p.4) afirma que são necessárias políticas públicas que possam nos 

beneficiar das vantagens do progresso tecnológico, assegurando a igualdade de acesso à 

sociedade da informação. 
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Posteriormente, um novo laboratório foi implantado com 40 computadores Pentium 

266MHz, 64 Mb, com sistema Windows 98 e Linux, para atender aos alunos da 5ª e 6ª  

séries, tendo duas aulas semanais. Ambos os laboratórios são interligados por um servidor. 

Hoje, participam dos laboratórios de informática os alunos da educação infantil à 7ª 

série do ensino fundamental. Três professores que ministram a disciplina de Iniciação a 

Ciência da Computação, são responsáveis também, pelo planejamento de todas as 

atividades trabalhadas com o programa open Office, como editor de textos, planilha 

eletrônica, draw, math, paint, power point. Devemos entender que os professores passaram 

a criar novas formas de comunicação, bem como novas maneiras de ter acesso e de 

produzir conhecimento, permitindo criar boas práticas de ensino para a escola, por meio 

das pesquisas, simulações, experiências virtuais, criação de textos, cálculos matemáticos, 

entre outros, que irão permitir aos alunos usar o computador para construir seu 

conhecimento. 

A partir de agosto de 2003, tiveram início às reuniões semanais entre os 

coordenadores da CNEC on-line e os professores, objetivando a troca de informações e 

idéias sobre a implantação da Internet nos laboratórios de informática, bem como a 

reformulação do planejamento anual do curso.  

Assim, o computador se incorporou à dinâmica do trabalho pedagógico e se tornou 

uma ferramenta de ensino-aprendizagem com um extenso potencial educativo e criativo. 

3.4 Interligando a CNEC on-line 

A escola virtual é um caminho sem volta, pois permite 
contemplar um desenvolvimento não só do aluno como 
também do corpo docente. 

Professor de História do Colégio Cenecista 

 

O projeto CNEC on-line, nosso objeto de pesquisa, bem como as atividades que 

nele são desenvolvidas, merecem um maior destaque, uma vez que pretendemos investigar 

a relação estabelecida entre os professores e o portal educativo. Instalado em novembro de 

2001, e implementado em 2002, é um portal educacional da Campanha Nacional de Escola 

da Comunidade, objetivando dispor a docentes, discentes e gestores das unidades cenecista 

a educação à distância. Visa também criar um canal de comunicação entre gestores da 
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CNEC, possibilitar a troca de experiências e informações entre professores, especialistas, 

gestores e alunos, oferecer treinamento à distância em informática, bem como desenvolver 

e dar suporte necessário a aplicativos de gestão educacional. 

 

 
             Figura nº 12 - Portal educativo da CNEC on-line 

                    Foto: Osmar Paulo de Souza 

 

Stahl (1997, p.294) assegura que: 

Precisamos dar aos alunos o acesso ao conhecimento, prepará-los para 
uma vida de aprendizagem e descoberta com o domínio das habilidades e 
ferramentas de pesquisa como parte de sua educação básica, e, para isso, 
nós precisamos criar um ambiente de aprendizagem que integre ensino e 
pesquisa, onde os alunos exercitem a comunicação e a colaboração. 

A proposta de desenvolver um portal on-line para que o aluno recebesse informação 

e atendimento em sua casa, partiu do próprio diretor da escola, dentro do projeto sistema de 

Ensino CNEC, visando também ao atendimento de alunos de outras cidades. 

O professor, assim como o aluno, poderá aprender a se comunicar com essa 

tecnologia por meio da Internet ou WebCam. Sabemos que essa fase de recontextualização 

das habilidades comunicativas requer uma longa etapa de instrumentalização de idas e 

vindas. A CNEC on-line afeta o modo de comunicação dos docentes, abre possibilidades de 

falar com os alunos distantes, possibilita trocas de experiências e informações.  

Inicialmente, começou com um computador Pentium II, 600MHz e 128 Mb de 

memória RAM. Com a ampliação, foram montados no setor de desenvolvimento, 10 
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computadores Pentium III, um GHz, 256 Mb de memória RAM, com 5 WEB cam, duas 

impressoras laser HP e dois servidores interligando todos os computadores. Para facilitar o 

processo de construção de conhecimento, os softwares passaram por reformulações 

técnicas necessárias e com o apoio dos coordenadores e da equipe técnica passaram a 

utilizar o sistema operacional Linux, bancos de dados mysql, linguagem php entre outros. 

Desde o início, as salas da CNEC on-line foram conectados à Internet, a princípio a 

uma velocidade de 56k, e atualmente 2000k. 

Para o desenvolvimento das atividades com os professores, utilizando o ambiente 

virtual com uma nova concepção de ensinar e aprender, foram instaladas duas salas com 

seis computadores, seis quadros eletrônicos e 6 WEB cam em cada sala, e uma com seis 

computadores para os técnicos, objetivando o desenvolvimento interno de programas 

acadêmicos. No início, as atividades a serem desenvolvidas pelos professores das diversas 

disciplinas eram criadas pela equipe técnica e, posteriormente, após a criação das 

ferramentas, pelos próprios professores. Sendo assim, com o tempo, ocorreu um avanço 

não apenas nas atividades coletivas, mas também nessa nova forma de usar o computador 

para estimular a aprendizagem.  

Acreditamos que é necessário haver uma articulação entre o pedagógico e o técnico. 

Dessa forma, sem o conhecimento técnico seria impossível implantar soluções pedagógicas 

inovadoras, bem como sem o pedagógico os recursos técnicos disponíveis tendem a não ser 

bem utilizados. Para alcançarmos uma melhoria no ensino por meio dos recursos 

computacionais, a escola deverá direcionar o seu fazer pedagógico de forma 

interdisciplinar entre os diversos conhecimentos. 

No primeiro semestre de 2003, a direção e a coordenação da escola, na tentativa de 

favorecer um melhor domínio técnico do computador pelos professores e outros 

profissionais, ofereceram cursos de treinamento ministrados pelos alunos monitores, bem 

como apoio pedagógico referente às suas disciplinas, visando assim, o uso dos 

computadores como ferramenta de ensino-aprendizagem.  

Neste sentido Schuster (1993), citado por Liguori (1997, p. 84), declara que: 

Quando a escola “compra informática”, seus dirigentes devem ser 
conscientes de que é necessário não apenas comprar equipamentos, o 
hardware e o software e contratar um técnico em informática para o 
controle da oficina, mas também deve capacitar a toda a equipe docente 
de uma maneira adequada para conduzir o projeto educativo que inclua a 
informática com objetivos propostos pedagogicamente. 



 88 

A formação em serviço dos profissionais da educação envolve não apenas os 

professores, mas também os outros profissionais da escola, a fim de garantir o suporte da 

escola como um todo ao projeto.  

Constatamos um grande interesse por parte dos professores quanto ao seu preparo 

para o uso da informática como ferramenta de apoio pedagógico que se iniciava a partir 

dessa proposta da CNEC on-line, bem como alguns que já conciliavam conhecimentos 

anteriores. O professor necessita tanto ter domínio do computador, quanto integrar o 

computador nas atividades curriculares, de acordo com Valente (2002 p.109) tendo também 

clareza de quando e como usar o computador como ferramenta para estimular a 

aprendizagem, ou seja, esse conhecimento é construído a medida em que ele usa o 

computador com seus alunos e tem o suporte de toda uma equipe. Os coordenadores da 

CNEC on-line participam de todos os momentos das atividades relacionadas ao portal 

educacional, auxiliando técnica e pedagogicamente os professores no desenvolvimento de 

suas atividades, bem como provê cursos.  

Dentre as diversas atividades propostas, as aulas on-line, contam com a participação 

de professores, atendendo a todas as disciplinas, desde a Educação Infantil ao Ensino 

Médio. O diferencial desse serviço é a presença do professor se comunicando por meio da 

CNEC on-line com o aluno. Torna-se necessário destacar dentre os serviços oferecidos, as 

enciclopédias virtuais, que se constituem numa ampla enciclopédia em curso, 

constantemente atualizada; os laboratórios virtuais, representando uma complementação 

indispensável às práticas laboratoriais; um espaço cultural destinado à criatividade da 

comunidade cenecista.  

Por parte de toda a comunidade cenecista, existe uma grande expectativa em relação 

e esse portal educativo de tecnologia avançada, estando diretamente envolvidos três 

coordenadores, nove técnicos, trinta e cinco professores e dez alunos com domínio de 

informática.  

Quanto às atividades docentes, dois dos coordenadores exercem esta função na 

escola há mais de cinco anos, e um deles apesar de não atuar como professor nessa escola, 

tem experiência na docência do ensino superior também há mais de cinco anos. 

A pesquisa foi desenvolvida em uma escola comunitária que ministra cursos desde a 

Educação Infantil ao Ensino Médio de Uberaba - Colégio Cenecista Dr. José Ferreira em 

março de 2002 a agosto de 2003. 
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Foram sujeitos da pesquisa 18 professores, 3 coordenadores e 6 alunos monitores da 

CNEC on-line. 

Os dezoito professores, que participaram da pesquisa, estão assim distribuídos 

quanto ao nível de ensino e tempo de serviço: 

• (7) professores no ensino fundamental sendo que (2) lecionam há menos de cinco 

anos, (3) entre cinco a dez anos e (2) há mais de dez anos. 

• (7) professores no ensino fundamental e médio sendo que (2) exercem a docência 

há menos de cinco anos, (2) entre cinco a dez anos e (3) há mais de dez anos.   

• (4) professores no ensino médio sendo que (1) leciona há menos de cinco anos e (3) 

há mais de dez anos. Em longo prazo, a escola tem como objetivo envolver a todos 

eles. 

De acordo com os coordenadores, as dificuldades encontradas para a implantação e 

manutenção da CNEC on-line referem-se à criação dos aplicativos das aulas on-line, 

montagem de conteúdos para atualização do site, desenvolvimento da interface do software 

e a interação aluno e professor.  

Enumeram também algumas vantagens na formação docente como o contato 

freqüente com a tecnologia, diminuição das “distâncias” entre os professores, descoberta 

das possibilidades da informática como ferramenta de auxílio no desenvolvimento da 

aprendizagem; enquanto que para o aluno são apontadas as seguintes vantagens: dispõe de 

um canal aberto e direto com o professor, desperta a busca do conhecimento por si mesmo 

e possibilidades de informações sobres atualidades constantes. 

A CNEC on-line tem sido utilizada com maior freqüência pelos alunos no 

atendimento de dúvidas em relação aos conteúdos não assimilados, no enriquecimento da 

aprendizagem, bem como no intercâmbio com docentes e discentes de outras unidades 

cenecistas. 

A comunidade escolar, gradativamente, passa a aderir a esse projeto, que, 

atualmente, conta com a participação de oitocentos alunos e vários professores, e pretende 

envolver a partir de 2004, outras regiões do Brasil como Rio de Janeiro, Espírito Santo, 

Santa Catarina e Rio Grande do Sul que integram à Campanha Nacional de Escolas da 

Comunidade. 

O uso do computador, coerente com a necessidade de se desenvolver o raciocínio 

ou possibilitar situações de resolução de problemas, é que poderá constituir um uso crítico 

desta inovação tecnológica: um instrumento, um recurso para o desenvolvimento do aluno. 
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Assim, conforme prevêm Bagott & Nichol (1997), lembrados por Valente (2002, p. 

75) 

É possível que, no futuro próximo, todas as escolas tenham uma ligação 
com a Internet e estejam aptas a usá-la tanto para disseminar, quanto para 
coletar informação do mundo todo. Será possível, por exemplo, 
compartilhar material didático, novas idéias, novidades sobre currículos, 
com colegas de perto e de longe. 

É necessário mencionar que a CNEC on-line objetiva também compartilhar material 

didático e trocar idéias com outros docentes das unidades cenecistas espalhadas pelo Brasil. 

A instituição já implantou toda uma estrutura física, tecnológica e pedagógica visando o 

desenvolvimento desse trabalho, envolvendo diversas pessoas entre técnicos, professores e 

coordenadores. 

Os estudos, observações e análises que fizemos indicam que diante da necessidade 

da introdução do computador na escola, muitas dificuldades aparecem, como: o custo do 

equipamento, a falta de software educativo de qualidade, falta de recursos humanos 

qualificados. No entanto, é preciso ressaltar que a instituição em estudo apesar de algumas 

dificuldades encontradas para a implantação realiza investimentos bem planejados em 

recursos tecnológicos, humanos e organizacionais, possibilitando assim levar adiante os 

laboratórios de informática e o projeto CNEC on-line. Por outro lado cabe ainda destacar 

que a introdução da tecnologia da informação e comunicação não resolve os problemas da 

educação, pois corremos o risco de informatizar uma educação obsoleta. 

A informática deve servir para enriquecer o ambiente educacional, visando à 

construção de conhecimentos por meio de uma atuação ativa e comprometida por parte de 

alunos e professores. O recurso computacional permite novas formas de trabalho, 

possibilitando a criação de ambientes de aprendizagem em que os estudantes possam 

experimentar, pesquisar, interagir com outras pessoas e comunidades, criar soluções e 

construir conhecimentos, desde que haja reformulação no currículo e que se crie novas 

metodologias que promovam a construção do conhecimento. Assim, a aprendizagem 

passará a ser vista como algo que o estudante faz e não algo que é oferecido a ele. 

No entanto, a informatização nas escolas não pode ser processada de forma 

verticalizada, sem a preparação dos professores para aplicar esse recurso no âmbito de sua 

prática docente. O professor não precisa ser um especialista em informática, mas deverá 

conhecer as diferentes modalidades de uso da informática na educação, programação, uso 

da Internet e compreender os recursos que ela oferece para a construção de conhecimento. 
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É preciso respeitar o seu tempo e fazer com que eles compreendam o porque de uma nova 

ferramenta de trabalho. Conforme afirma Valente (2002, p.43): 

Caberá ao professor saber desempenhar um papel desafiador, mantendo 
vivo o interesse do aluno, e incentivando relações sociais, de modo que 
os alunos possam aprender uns com os outros e saber trabalhar em grupo. 

Assim, o professor bem capacitado irá utilizar as tecnologias da informação e 

comunicação para colaborar e facilitar a aprendizagem dos estudantes. Juntos professores e 

alunos estabelecem uma nova relação de trocas e experiências, objetivando a formação de 

cidadãos flexíveis, conhecedores de seu potencial e participativo na sociedade do 

conhecimento. 
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CAPÍTULO IV 

 
 

Quando se fala em pesquisa, fala-se em sociedade 
e não há como pensar em sociedade sem 
considerar os seus aspectos, dinâmico e 
interacional. O homem, parte integrante dessa 
sociedade, encontra seu habitat entre outros 
homens, seus semelhantes, que guardam em si a 
individualidade e a alteridade inerentes à 
condição humana. Portanto, cada um é um ser 
individual, dentro de um coletivo que se altera 
constantemente. Pesquisa-se para aplicar nessa 
sociedade e pesquisa-se dentro dessa sociedade. 

Ribeiro (2000, p. 111). 
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JANELAS DA PESQUISA 
 

 

 

Neste capítulo pretendemos apresentar e discutir os caminhos escolhidos, os 

instrumentos utilizados, que pudessem nos auxiliar a conhecer o contexto que estávamos 

pesquisando. A partir dos resultados levantados, apresentamos nossas análises teóricas, 

desenvolvidas e entrelaçadas por três pontos principais que justificam a forma de sua 

divisão. O primeiro deles analisa o estudo realizado com os coordenadores; o segundo 

aborda como ocorrem às relações estabelecidas entre os professores e o portal educativo, as 

vantagens na formação docente e do aluno; por último, analisa-se a visão dos discentes 

monitores em relação a CNEC on-line. 

4.1 Escolhendo Caminhos 

Inicialmente, estabelecemos um primeiro contato com o diretor da instituição 

objetivando sua permissão para a realização da pesquisa. Como mãe de aluno dessa 

instituição, seria necessário deixar bem claro que a realização dessa atividade seria 

desenvolvida por uma pesquisadora, consoante à ética estabelecida, sem visar privilégios 

quanto aos recursos ou acesso a essa instituição. Durante essa fase inicial de trabalho, 

tivemos a oportunidade de conversarmos com um dos coordenadores, conhecermos a 

estrutura e os equipamentos do portal educativo que se iniciava. Na ocasião, percebíamos o 

empenho do mesmo, trabalhando nesse projeto, visando suprimir as dificuldades 

encontradas. 

Nossa presença se deu em períodos alternados, conforme o horário de 

desenvolvimento das atividades realizadas pelos professores na sala do portal. 

Observarmos que a implantação e o crescimento da CNEC on-line se processa 

vertiginosamente como a própria tecnologia da comunicação que avança e modifica 

rapidamente dentro do contexto atual. 
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Para conseguirmos entrar nessa realidade, optamos pela abordagem qualitativa, 

como uma estratégia mais adequada ao desenvolvimento de nossa pesquisa. Bogdan (1982) 

citado por Trivinos (1987, p. 128) assinala cinco características básicas para este tipo de 

estudo: 

1-A pesquisa qualitativa tem o ambiente natural como fonte direta dos 
dados e o pesquisador como instrumento-chave [...] o ambiente natural é 
observado numa perspectiva que o vincula a realidades sociais maiores. O 
pesquisador é importante à medida que não esquece esta visão ampla e 
complexa do fenômeno social  
2- A pesquisa qualitativa é descritiva [...] a interpretação dos resultados 
surge como a totalidade de uma especulação que tem como base a 
percepção de um fenômeno num contexto. É coerente, lógica e 
consistente. Os resultados são expressos em descrições, em narrativas, 
ilustradas com declarações das pessoas para dar fundamento concreto e 
necessário, com fotografias, fragmentos de entrevistas.  
3-Os pesquisadores qualitativos estão preocupadas com o processo e não 
simplesmente com os resultados e o produto. 
4. Os pesquisadores qualitativos tendem a analisar seus dados 
indutivamente. A pesquisa qualitativa não tem hipóteses para verificar 
empiricamente. Os significados, a interpretação, surgem da percepção do 
fenômeno visto num contexto, chegando-se assim, ao nível de abstração, 
ao conceito. Primeiramente, coleta os dados que servem para elaborar um 
conjunto de conceitos, princípios, significados, que se elevam de baixo 
para cima.  
5. O significado é a preocupação essencial na abordagem qualitativa. 

 

Nas observações, que fizemos, buscamos assistir, durante todo o período da 

pesquisa, as atividades relacionadas à aplicação educacional da CNEC on-line pelos 

professores no desenvolvimento das atividades com os alunos, atendendo ao item 1. 

Em nosso estudo, procuramos trazer trechos dos questionários que realizamos. 

Foram registrados, por escrito, em um caderno, o andamento das atividades dos professores 

no portal, bem como as conversas informais, conforme é sugerido no item 2.  

O item 3, proposto por Trivinos nos remete ao ponto de interesse despertado por 

este estudo, pois focamos nossos olhares no trabalho que os professores vinham 

desenvolvendo no portal educativo, visando descobrir suas relações e os elementos que 

poderiam interferir nesse processo, e não simplesmente com os resultados que seriam 

alcançados a partir dessas atividades. 

Observamos também o desenvolvimento das atividades da CNEC on-line e por 

meio da coleta de dados levantar elementos significativos para o nosso estudo, de acordo 

com o explicitado no item 4. 
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Autores como Lüdke e André (1986, p.13) afirmam também que: o fato de não 

existirem hipóteses ou questões específicas formuladas a priori não implica a inexistência 

de um quadro teórico que oriente a coleta e a análise dos dados. O desenvolvimento do 

estudo aproxima-se a um funil: no início há questões ou focos de interesse muito amplos, 

que no final se tornam mais diretos e específicos. O pesquisador vai precisando melhor 

esse foco à medida que o estudo se desenvolve. 

Procuramos, por meio das observações e dos questionários, estabelecer os pontos 

de vista dos professores pesquisados a respeito da questão estudada, bem como dos 

coordenadores, do diretor da escola e dos alunos que participam do portal educativo, 

retomando, assim, o item 5 proposto por Trivinos (1987).  

4.2 Instrumento de Pesquisa 

Procurando enfatizar as peculiaridades da escola estudada, uma vez que a pesquisa 

procura descobrir os elementos intervenientes no trabalho pedagógico dos professores com 

a CNEC on-line, optamos por utilizar os instrumentos como a observação in lócus e os 

questionários. 

Estes foram organizadas com questões abertas e fechadas de forma a resgatar o 

período de implantação e desenvolvimento da CNEC on-line, procurando identificar as 

relações estabelecidas entre os professores e o portal, sua utilização, as dificuldades, os 

avanços e o sucesso apresentado, buscando informações que permitissem conhecer melhor 

a CNEC on-line.  

Construímos quatro instrumentos principais de pesquisa, sendo cada um destinado a 

uma categoria de sujeitos – diretor, coordenadores do portal, professores e alunos – para a 

análise da relação estabelecida entre eles e o portal educativo da escola em questão. 

O questionário é uma técnica de pesquisa em que perguntas pré-determinadas são 

colocadas de forma a alcançar todas as informações relevantes que possam contribuir para 

uma possível resposta às questões propostas ou levantadas nos objetivos. 

O questionário dos coordenadores (apêndice I) inclui nove questões: uma referente 

à formação acadêmica; duas sobre a disciplina e o tempo da prática docente; uma sobre o 
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uso da informática na educação dos alunos; as demais (cinco) abordam desde a implantação 

do portal da CNEC on-line até suas vantagens na formação docente e dos alunos. 

As perguntas colocadas no questionário serviram para ajudar a responder minhas 

indagações de pesquisa, como também, para poder melhor conhecer a CNEC on-line, pois 

considerei serem os coordenadores aquelas pessoas que, responsáveis pelo portal, poderiam 

me ajudar a compreender e dizer nesse trabalho o que ele é. 

Dezessete é o número de questões do instrumento dos professores (apêndice II), 

sendo as três primeiras, iguais as dos coordenadores; sobre o uso da informática na 

educação (1); reuniões de área (1); a postura e o trabalho dos coordenadores (1); referente 

ao portal educativo da CNEC on-line (11). Visando a organização dos dados, os 

professores que participaram foram agrupados de acordo com sua formação acadêmica e 

não de atuação, conforme a divisão estabelecida das grandes áreas do conhecimento que 

serão apresentadas a seguir: 

Tabela I -Formação acadêmica dos professores 

 
 

ÁREA DO 
CONHECIMENTO 

 
FORMAÇÃO ACADÊMICA 

 
DISCIPLINA 

MINISTRADA 

 
TOTAL DE 

PROFESSORES 
Ciência da natureza Medicina (cursando) 

Odontologia (bacharel) 

Odontologia (bacharel) 

 

Ciências Biológicas (licenciatura) 

Química (licenciatura) 

Química (licenciatura) 

Biologia 

Química 

Disciplinas da Educação 

Infantil 

Espanhol 

Química 

Química 

6 

Ciências Exatas Matemática (licenciatura) Matemática 3 

Ciências Humanas 

 

Administração de Empresa 

 

Letras (licenciatura) 

 

Pedagogia (licenciatura) 

Letras (licenciatura) 

Letras (licenciatura) 

Letras (licenciatura) 

Letras (licenciatura) 

História (licenciatura) 

História (licenciatura) 

Iniciação à Ciência da 

Computação 

Iniciação à Ciência da 

computação 

Matemática e Ciências 

Inglês 

Língua Portuguesa 

Língua Portuguesa 

Português e Redação 

História 

História 

9 
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Utilizamos com os alunos nove questões; uma referente às idades e as séries que 

estão cursando; as demais (8) abordam como eles vêem esse portal; critérios para participar 

das atividades desenvolvidas e as experiências adquiridas (apêndice III). 

O questionário do diretor (apêndice IV) inclui sete questões, para saber a visão da 

escola frente a CNEC on-line e sua postura frente ao trabalho desenvolvido por seu corpo 

docente. 

Ainda procuramos fazer anotações referentes às conversas informais com os 

participantes e tivemos a oportunidade de me cadastrar no portal educativo. Essa 

oportunidade permitiu vivenciar o portal educativo, não falar sobre ele, mas dele. Isso 

também permitiu trazer essa experiência para uma aula de apresentação para os colegas de 

mestrado.  

Cabe destacar que as elaborações dos questionários só ocorreram após essa vivência. 

4.3 Descrição do Corpus de Pesquisa 

Desde a elaboração, até a aplicação dos questionários, houve um processo em que 

diversos procedimentos foram realizados. Em maio de 2002, construímos um questionário-

piloto, posteriormente aplicado ao coordenador geral do portal educativo, que serviu como 

parâmetro para a formulação final dos instrumentos de pesquisa. O procedimento seguinte 

foi a observação das atividades na sala virtual de atendimento do portal. Observamos que 

os professores atendiam aos alunos fora do horário escolar, esclarecendo dúvidas em 

relação aos conteúdos não assimilados durante as aulas. 

Em julho de 2003, foram entregues os questionários aos coordenadores e aos alunos 

que participam da CNEC on-line.  

O questionário para ser respondido pelos professores foi enviado com a colaboração 

de um dos coordenadores, por e-mail, explicitando o objetivo da pesquisa a todos os 

professores da instituição. Seu conteúdo era o seguinte: 
 Prezados colegas, boa tarde. 

  

A professora e pesquisadora Lívia Beatriz da Silva Oliveira nos enviou uma pesquisa a ser 

realizada com o corpo docente do Colégio. Essa pesquisa faz parte de seu trabalho de mestrado. 

Peço, por gentileza, que respondam ao questionário no próprio documento anexo, um arquivo do 
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word e, posteriormente encaminhem um e-mail com o documento respondido para 

edu@mednet.com.br 

  

  

Atenciosamente, 

 Coordenador 
 

Desses questionários enviados on-line, não foi obtida nenhuma resposta. Diante 

desse fato, surgiram algumas indagações: o correio eletrônico, como forma mais popular da 

Internet para enviar e receber mensagem é funcional para a comunicação com os docentes 

desta instituição? Qual será o interesse do docente em participar de uma pesquisa que 

envolve o seu local de trabalho? O recurso do correio eletrônico poderá facilitar a troca de 

mensagens eletrônicas entre os professores, sendo um processo bastante rápido e fácil. 

Porém, a disponibilidade dos professores para responder aos e-mails é fundamental, pois, 

se a mensagem não seguir imediatamente, o processo se interrompe e a pessoa se sente 

desmotivada para prosseguir o diálogo. 

Procuramos entregar os questionários aos trinta e cinco professores que participam 

diretamente do portal educativo, explicitando seu objetivo. Dos trinta e cinco professores 

contactados apenas dezoito responderam. 

Entre os profissionais que estão envolvidos com esse projeto, participam três 

coordenadores, nove técnicos, dez alunos, sendo que apenas seis desses responderam o 

instrumento de pesquisa. 

Os docentes foram abordados em seu ambiente de trabalho, mas não em salas de 

aulas, uma vez que os questionários foram distribuídos nos horários de intervalos e de 

plantão na sala da CNEC on-line, devido ao fato de não querermos interferir em suas 

atividades em sala de aula, ficando agendado para entregarem posteriormente aos 

coordenadores que se prontificaram a recolhê-los.  

No intuito de agilizar a coleta de dados, um dos coordenadores anexou um lembrete 

no instrumento dos professores que continha os seguintes dizeres: “PROFESSOR: POR 

FAVOR, PREENCHA A PESQUISA ANEXADA E ENTREGUE PARA O ANDRÉ. 

OBRIGADO”. 

No que se refere ao tempo gasto para responder os questionários, o dos 

coordenadores, levava, em média, cinco minutos, enquanto o dos professores levava em 

média dez minutos. 
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Quanto à entrega do instrumento de pesquisa do diretor, tivemos maior dificuldade 

para agendar uma visita, uma vez que sua agenda estava sobrecarregada e o próprio 

funcionário, encarregado de fazer os contatos não informava corretamente o nosso objetivo. 

Foi necessário voltar várias vezes, até que tivemos a oportunidade de encontrá-lo chegando 

à escola, quando fomos recebidas imediatamente. 

4.4 Resultados e Análises 

Neste estudo, como já afirmamos, procuramos levantar elementos que intervêm na 

relação estabelecida entre professores e a CNEC on-line, considerando como nossa maior 

preocupação o processo e não o produto em si. 

Após o levantamento realizado, elaboramos, então, uma análise dos dados obtidos e 

pretendemos aqui interpretá-los de maneira significativa, a partir de uma revisão 

bibliográfica, dialogando com alguns autores que se manifestam a respeito, como Valente, 

Moran, Stahl, Fróes, entre outros. 

4.4.1 Dos Coordenadores 

 

 
                     Figura nº 13 - Coordenador da CNEC on-line: Cristiano P. Arruda 

       Foto: Osmar Paulo de Souza 
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Num primeiro momento, buscamos informações que nos permitiram conhecer 

melhor a CNEC on-line, o perfil dos coordenadores, que estão diretamente envolvidos com 

o projeto, as expectativas em relação a esse portal por parte dos pais, alunos e professores, 

bem como sua utilização e as vantagens na formação dos alunos e docentes. As outras 

informações obtidas permitiram o enriquecimento no texto relacionado a CNEC on-line. 

Quanto ao nível de formação acadêmica, os três coordenadores possuem 

licenciatura e apenas dois são pós-graduados. Para os pós-graduados, a maneira como a 

informática poderia modificar a educação dos alunos seria através do auto-estudo, a 

interatividade imediata de resposta do software tornará o hábito de estudar uma atividade 

rotineira do aluno, bem como aprender a seguir regras, seqüência de comandos e criar 

hábito de estudar sozinho. 

É necessário entender que a mesma tecnologia que torna possível automatizar 

métodos tradicionais de ensino e aprendizagem pode ser também usada para ajudar a criar 

novos métodos que visem encorajar o estudante a tomar a iniciativa de “aprender fazendo e 

refletindo”, facilitando o processo de construção do conhecimento. De acordo com Piaget 

(1978), o nível de compreensão está relacionado à relação que o aprendiz estabelece com o 

objeto de conhecimento. O aprender não deve estar restrito ao software, mas à interação do 

aluno-software. No entanto, cada um dos diferentes softwares usados na educação 

apresenta características que podem favorecer o processo de construção do conhecimento. 

Essas características devem ser analisadas quando um software for escolhido para ser usado 

na educação (VALENTE, 2002). 

No que se refere ao período da docência, o coordenador geral do portal educacional 

têm experiência entre 5 a 10 anos no ensino superior, uma vez que não exerce a docência 

na escola em estudo. Para ele e para um outro coordenador com mais de dez anos de 

docência, as principais vantagens desse portal na formação docente são o contato com a 

tecnologia de e-learning, diminuição das “distâncias” entre professores, principalmente 

entre as centenas de professores cenecistas.  

A CNEC on-line permite conectar pessoas em diferentes pontos do globo, 

viabilizando funções que não só os alunos, mas os próprios professores podem desenvolver 

suas atividades de uma maneira colaborativa. Os coordenadores enumeram também como 

vantagem desse portal, a descoberta das possibilidades da informática como ferramenta de 

auxílio no desenvolvimento de conteúdo, bem como o contato freqüente com as 

informações do mundo atual. Não é o computador que permite ao aluno entender ou não 
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um determinado conteúdo e sim como o computador é utilizado e como o aluno está sendo 

desafiado na atividade de uso desse recurso. 

Sobre a disciplina ministrada pelos coordenadores, um trabalha com a Linguagem 

de Programação, um com a Física e o outro com a Matemática. Todas voltadas para a área 

das ciências exatas.  

Quanto às expectativas em relação a esse portal educativo, os coordenadores 

apontam que os alunos teriam maior facilidade na aquisição do conhecimento, 

possibilitando uma melhoria na qualidade dos seus estudos. Todos eles concordam que, por 

parte dos pais, isto possibilitaria uma maior participação na vida escolar dos filhos. Para os 

professores, de acordo com o coordenador geral, seria a melhoria continua na arte de 

educar. Outro coordenador, que ministra a disciplina de matemática, enfatiza que o portal 

permitiria ao professor crescimento no conhecimento de informática e na maneira de 

atender o aluno via on-line. Um dos coordenadores não respondeu a essa questão. 

Sabemos que o início de um projeto gera inúmeras expectativas para as pessoas que 

estão envolvidas. Para alcançar êxito, tornam-se necessários a participação e a colaboração 

de todos. Nesse sentido, Valente (2002) comenta que o aluno deverá estar constantemente 

interessado no aprimoramento de suas idéias e habilidades, procurando tomar decisões e 

desenvolver habilidades como saber pensar, criar e aprender a aprender e os pais podem 

estimular e contribuir para a aprendizagem dos filhos, assumindo um papel mais ativo na 

escola, contribuindo com sua experiência compartilhando-a com todos. O professor deverá 

ser o incentivador do processo de melhorias contínuas e estar consciente de que a 

construção do conhecimento ocorre por meio do processo de depurar o conhecimento que o 

aluno já adquiriu. 

Assim, as expectativas em relação a CNEC on-line, como auxiliar do processo de 

construção do conhecimento, implicam envolver todos os participantes do processo 

educativo – alunos, professores, diretores e pais. Portanto, não deve ser utilizada pelos 

alunos apenas no atendimento a dúvidas em relação aos conteúdos não assimilados. 

A principal vantagem desse portal na formação dos alunos, de acordo com um dos 

coordenadores, seria a de proporcionar um canal aberto e direto com o professor em tempo 

real, bem como em despertar a busca do conhecimento por si mesmo. Para o coordenador 

que ministra a disciplina física, a vantagem seria a facilidade de acesso ao professor, como 

também um recurso como fonte de pesquisa para estudo e trabalhos, além de permitir 
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informações sobre atualidades constantes. Para outro, permitiria tirar dúvidas quase que 

imediatamente e ao vivo. 

Sabemos, porém, que caberá ao professor desempenhar um papel desafiador e 

incentivador, mantendo vivo o interesse dos alunos, de modo que possam aprender uns com 

os outros e saber trabalhar em grupo.  

Percebemos que a proposta em ação do projeto CNEC on-line transformou o 

colégio num espaço onde os alunos e docentes se encontram para esclarecer, refletir e 

trocar suas idéias. Um espaço na comunidade escolar, no qual a informação adquirida das 

mais variadas formas, como, a pesquisa, a simulação e experimentação, poderá ser 

transformada em conhecimento, possibilitando o aluno desenvolver maior autoconfiança e 

motivação para a aprendizagem, pois a criação de ambientes de aprendizagem pode 

“proporcionar situações de ensino diferente como a co-criação, a interatividade e a 

colaboração” (AMORIM, 2003, p.20). 

4.4.2 Dos Professores 

 
                    Figura nº 14 - Professor da CNEC em aula no portal educativo 
                    Foto: Osmar Paulo de Souza 

 

Conforme já descrito no item 4.2, os professores pesquisados foram agrupados 

conforme sua formação acadêmica e não de acordo com sua atuação. 

Posteriormente, procurei verificar a existência ou não de diferenças relevantes entre 

os resultados obtidos com os professores, conforme a sua disciplina ministrada, no que se 
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refere ao nível de formação, tempo de experiência na docência, suas concepções quanto ao 

uso da informática na educação, as diferentes expectativas, objetivos e contribuições 

relativas a esse portal. 

No que se refere ao nível de formação do corpo docente, nove professores são pós-

graduados. Na área de Ciências da Natureza, dois são graduados em odontologia com pós-

graduação em Química Aplicada, Saúde Pública e um em Educação Ambiental. Apenas um 

professor possui graduação em Química e um em Ciências Biológicas. O professor que 

ministra a disciplina de Biologia ainda está cursando o nível superior de Medicina. Na área 

de Ciências Exatas, todos são graduados em Matemática, sendo dois pós-graduados. Na 

área de Ciências Humanas, cinco professores são graduados em Letras, mas apenas três 

possuem pós-graduação, sendo elas em Lingüística. Dois professores são graduados em 

História, um possui pós-graduação em História Moderna Contemporânea, um graduado em 

Pedagogia e um em Administração de Empresas. De maneira isolada, apenas um professor 

de Língua Portuguesa está cursando mestrado. 

A análise dos dados sugeridos pelo questionário e apontadas anteriormente permite 

afirmar que: 1- Dos professores analisados nem todos são licenciados e tiveram 

oportunidade durante sua formação acadêmica de adquirir conhecimento sobre as 

possibilidades dos recursos tecnológicos. 2- Seis professores ministram aulas em áreas 

diferentes de sua formação acadêmica. O professor de Língua Espanhola, apesar de ser 

graduado em Ciências Biológicas, atualmente está cursando Letras/Espanhol. O professor 

de Química é graduado em Odontologia e o professor de Biologia está cursando Medicina. 

O professor de Iniciação a Ciência da Computação é graduado em Administração de 

Empresas e o de Matemática e Ciências possui habilitação em Pedagogia. O professor que 

trabalha no ensino fundamental, apesar de ter graduação em Odontologia, atualmente cursa 

o primeiro ano de licenciatura em Matemática. Acreditamos que formação do professor 

requer conhecimentos específicos e pedagógicos que necessitam ser incorporada a sua 

prática cotidiana. Esses embasamentos teóricos irão permitir ao professor, compreender a 

realidade de sua turma a fim de atuar como sujeito na qual se insere. Vieira (2000, p.3) 

assevera que: 

A falta de conhecimento científico constitui-se na principal dificuldade 
dos professores em formação adotarem atividades inovadoras. A 
deficiência no conhecimento da matéria converte o professor em um 
transmissor mecânico dos conteúdos dos livros-textos. Sem dúvida 
alguma os cursos de Licenciatura necessitam dar mais atenção aos seus 
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alunos, atentando para o fato de que esses não possuem um bom 
domínio da matéria. 

Necessário também se torna repensar questões que envolvem o tipo de 

conhecimento que os professores precisam adquirir para lidar com as novas tecnologias da 

informação e comunicação, uma vez que não existem, em nenhuma grade curricular de 

nenhum curso de formação de professores, atividades para que os alunos aprendam a 

relacionar teoria/prática nos conteúdos de ensino, práticas pedagógicas reflexivas sobre os 

conhecimentos e os usos tecnológicos. 

Quanto às disciplinas ministradas e o tempo de docência, os professores estão assim 

distribuídos: 

Tabela II- Disciplinas ministradas e tempo de docência  

 
PROFESSORES DISCIPLINA MINISTRADA NÍVEL DE 

ENSINO 

TEMPO DE 

DOCÊNCIA 

1 Iniciação a Ciência da computação Fundamental Menos de 5 anos 

2 História Fundamental Menos de 5 anos 

3 Iniciação a Ciência da computação Fundamental Entre 5 a 10 anos 

4 Disciplinas básicas da Educação 

Infantil 

Fundamental Entre 5 a 10 anos 

5 Iniciação a Ciência da Computação Fundamental Entre 5 a 10 anos 

6 Matemática Fundamental Há mais de 10 anos 

7 Inglês Fundamental Há mais de 10 anos 

8 Língua Espanhola Fundamental - Médio Há menos de 5 anos 

9 História Fundamental - Médio Há menos de 5 anos 

10 História Fundamental - Médio Entre 5 a 10 anos 

11 Matemática Fundamental - Médio Entre 5 e 10 anos 

12 Língua Portuguesa Fundamental - Médio Há mais de 10 anos 

13 Língua Portuguesa Fundamental - Médio Há mais de 10 anos 

14 Língua Portuguesa Fundamental - Médio Há mais de 10 anos 

15 Biologia Ensino Médio Há menos de 5 anos 

16 Química Ensino Médio Há mais de 10 anos 

17 Química Ensino Médio Há mais de 10 anos 

18 Matemática Ensino Médio Há mais de 10 anos 
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Analisando a tabela anterior, podemos constatar que o professor mesmo tendo 

experiência na docência tornou-se necessário incorporar novas práticas pedagógicas que 

estão vinculadas ao uso do computador. É necessário o docente perceber as transformações 

que estão ocorrendo e que o sistema educacional precisa acompanhar esses processos. A 

CNEC on-line, como projeto inovador, solicita uma reestruturação das práticas 

pedagógicas dos docentes, seja dos professores com experiência na docência, e que foram 

formados sem a tecnologia da informação e comunicação, acostumados a administrar aulas 

de maneira tradicional, seja professores que ainda cursam os bancos das universidades. 

Assim, independentemente de seu nível de formação, tempo de docência e a disciplina 

ministrada, constatamos que os professores estão buscando desenvolver um trabalho 

coletivamente visando melhor a aplicabilidade desse portal em prol da educação. 

 

Tabela III - Formas de utilização do portal 

 
 

ÁREAS 

 

CIÊNCIAS DA 

NATUREZA 

 

CIÊNCIAS 

EXATAS 

 

CIÊNCIAS 

HUMANAS  

Para o preparo de aulas e avaliações 6 3 7 

Para desenvolver processos de recuperação 2 3 3 

Para o esclarecimento de dúvidas de 
aprendizagem 

5 2 9 

Para troca de experiências com professores de 
outras escolas da CNEC 

2 1 4 

Para pesquisa 5 3 7 

Total pesquisado 6 3 9 

 

Verificamos que todos os professores da área de Ciências da Natureza utilizaram o 

portal educativo para o preparo de aulas e avaliações. Apenas dois professores de Química, 

utilizaram esse recurso para desenvolver processos de recuperação. Quanto ao uso de 

esclarecimentos de dúvidas, apenas o professor de Ciências Biológicas nunca o utilizou. Os 
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professores de Química também utilizam o portal para troca de experiências com outros 

professores de outras escolas da CNEC, enquanto apenas um desses professores nunca 

utilizou a CNEC on-line para pesquisa. 

Quanto aos professores da área das Ciências Exatas, três professores utilizam o 

portal educativo para o preparo de aulas e avaliações e para desenvolver processos de 

recuperação. Quanto ao uso de esclarecimentos de dúvidas, dois professores empregavam o 

portal. Apenas um professor utilizou o portal para troca de experiências com outros 

professores de outras escolas da CNEC, enquanto todos utilizam a CNEC on-line para 

pesquisa. 

No que se refere à área das Ciências Humanas, sete professores utilizam o portal 

educativo para o preparo de aulas, avaliações e para a pesquisa. Apenas três professores 

utilizaram para desenvolver processos de recuperação, enquanto todos utilizaram o portal 

para o esclarecimento de dúvidas. Apenas quatro estabeleceram troca de experiências com 

outros professores de outras escolas da CNEC. 

Pela análise da tabela, podemos observar que os docentes precisam inserir propostas 

pedagógicas de recuperação que visam auxiliar os alunos que ainda não conseguiram um 

bom desempenho nas aulas. A instituição conta com uma equipe pedagógica para oferecer 

a recuperação para os alunos na forma presencial. No entanto, torna-se necessário que esse 

apoio aconteça também por meio da tecnologia da informação e comunicação na realização 

de uma pedagogia que proporcione ao discente suprir as dificuldades de aprendizagem 

apresentadas, possibilitando o desenvolvimento de suas habilidades e permitindo realizar 

uma tarefa, que pode estar acontecendo em tempos e em níveis diferentes. 

Quanto à troca de experiência com professores de outras escolas cenecistas, ainda é 

tímida a participação dos docentes, porém é necessário que o meio educacional se aproprie 

desse recurso que são meios facilitadores que permitem a troca de idéias e discussões entre 

colegas e especialistas. 

Sabemos que o sucesso de qualquer projeto requer além da adesão e 

comprometimento de seus participantes, a oportunidade de preparação, principalmente para 

lidar com as tecnologias da informação e comunicação. Não basta colocarmos à disposição 

só o computador, é preciso ajudar os professores a lidar com suas dificuldades e conhecer 

as potencialidades das ferramentas, procurando utilizá-las a fim de melhorar suas práticas. 

Assim, no próximo item procuramos analisar como ocorreu o preparo dos professores 

cenecistas para o uso da informática como ferramenta de apoio pedagógico. 
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Tabela IV – A preparação dos docentes 

 

 
ÁREAS 

 
CIÊNCIAS DA 

NATUREZA 

 

CIÊNCIAS 

EXATAS 

 

CIÊNCIAS 

HUMANAS 

Aconteceu fora da proposta da CNEC on-line 0 1 0 

Concilia conhecimentos anteriores com a 
proposta da CNEC on-line; 

4 1 7 

Aconteceu a partir da proposta da CNEC on-
line 

2 1 2 

Total pesquisado 6 3 9 

 

Conforme o professor do ensino fundamental, seu preparo para o uso da informática 

se deu a partir da proposta da CNEC on-line bem como para um dos professores de 

Química. Conforme Valente (2002, p 4) o seu preparo não pode ser uma simples 

oportunidade para passar informações, mas deve proporcionar a vivência e a troca de 

experiência que contextualiza o conhecimento que ele constrói. 

Os demais conciliam conhecimentos anteriores com essa proposta. A aplicação da 

informática no contexto educacional requer um tempo de preparação e amadurecimento 

muito grande. “O processo de formação deve criar condições para o docente construir 

conhecimento sobre as técnicas computacionais, entender porque e como integrar o 

computador na sua prática pedagógica” (VALENTE, 2002, p.4). 

A maioria dos professores concilia conhecimentos de informática anteriores a 

proposta da CNEC on-line (12 professores), há uma minoria (5) cuja preparação ocorreu a 

partir do portal educativo, e apenas (1) professor cuja formação aconteceu fora da proposta 

do portal. 

Conforme os dados indicados, é possível verificar que, a maioria dos professores 

pesquisados tem conhecimentos de informática, embora isso não signifique que o professor 

esteja preparado pedagogicamente para inserir a tecnologia em suas práticas educacionais. 

A aplicação da informática no contexto educacional requer tempo de preparação e 

amadurecimento muito grande, não podendo ser apenas uma simples oportunidade de 

transmitir a informação, mas deverá proporcionar condições para que o professor possa 

adquirir conhecimentos sobre as técnicas computacionais e integrá-las à sua prática 

pedagógica. 
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Tabela V - Atualização por meio do portal educativo 
 

 
ÁREAS 

 
CIÊNCIAS 

DA 
NATUREZA 

 
CIÊNCIAS 
EXATAS 

 
CIÊNCIAS 
HUMANAS 

Palestras sobre diversos temas relacionados à 
educação no mundo atual, inclusive a utilização de 
tecnologias no contexto escolar. 

2 2 7 

Cursos de atualização na área pedagógica. 5 3 3 

Cursos de atualização na área de conhecimento 
específico. 

0 1 2 

Cursos de introdução aos recursos de informática. 4 2 3 

Total pesquisado 6 3 9 

 
Analisando a tabela anterior, podemos perceber que os professores da área de 

ciências humanas preocupam-se em se manter atualizados por meio de palestras 

relacionadas à educação no mundo atual, enquanto que os professores da área de ciências 

da natureza e ciências exatas priorizam suas atualizações na área pedagógica. Apesar da 

maioria dos professores já terem adquirido conhecimentos relacionados à informática, 

existe, ainda, uma preocupação com a sua formação continuada, por meio de recursos 

computacionais. 

Acreditamos que os professores que atuam no CNEC on-line, independente de sua 

formação acadêmica, necessitam de aperfeiçoamento contínuo, pois existem sempre novas 

informações e na educação não ocorre diferente. Principalmente em se tratando das novas 

tecnologias que exigem novas formas de aprender, novas competências, novas formas de 

realizar o trabalho pedagógico e essencialmente, é preciso preparar o professor para atuar 

nesse ambiente virtual, em que a tecnologia serve como intermediária no processo de 

aprendizagem. 

O trabalho docente se insere na proposta pedagógica da escola num contexto que 

favorece a formação em serviço. Assim a gestão escolar promove o aprimoramento dos 

conhecimentos do professor, ao mesmo tempo em que facilita os processos de ensino – 

aprendizagem. Consoante nos lembra Valente (2002, p. 45): 
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O trabalho dos professores não poderá ser concebido isoladamente, mas 
sim a partir de propostas mais amplas. A gestão da escola deve estar 
voltada para facilitar os processos de aprendizagem, não só dos alunos, 
mas de todos os seus membros, aprimorando constantemente os 
mecanismos de gestão e de ensino-aprendizagem”. 

A atualização do professor, utilizando o ambiente virtual, cria uma nova dinâmica 

pedagógica interativa, que poderá propiciar uma nova forma de capacitação por meio de 

novos cursos, monitoria a distância, encontros, uma vez que as potencialidades dos 

recursos possibilitam o acesso a atuais acontecimentos, bem como a ajuda de especialistas 

para pensar suas práticas, troca de informações, textos teóricos de fundamentos e 

experiências com outros colegas, em diferentes contextos. 

O uso da informática na educação 

Os professores acreditam no uso da informática na educação, com grande 

expectativa porque “o mundo de hoje pede essa evolução tecnológica também na 

educação” destaca o Professor de Língua Portuguesa. Sabemos que a tecnologia sempre 

afetou a vida do homem, desde as primeiras ferramentas, como os martelos de pedra, no 

início da Idade da Pedra e a descoberta da roda cerca de 3500 a.C, representando um 

grande avanço tecnológico nos transportes. Na Idade Média, a invenção do relógio e da 

imprensa. Já no final do século XIX, a lâmpada elétrica, e posteriormente o rádio, o 

telefone e nas últimas décadas, as tecnologias da informação e comunicação como a 

televisão, o vídeo, o computador que possibilitaram novas e profundas mudanças sociais e 

culturais. 

Vivemos cercados de tecnologias que o homem inventou, afetando a educação 

desde a fala baseada em conceitos, a escrita alfabética, a imprensa, e, sem dúvida alguma, o 

conjunto de tecnologias eletrônicas que começaram a afetar nossa vida de forma 

revolucionária. Porém, não podemos esquecer que a educação continua a ser feita 

prioritariamente pela fala e pela escrita, principalmente, pelo texto impresso, e que a fala e 

a escrita e o texto impresso são e vão sempre continuar a ser, tecnologias fundamentais 

para a educação (CHAVES, 2001). 

O professor de Inglês garante que: “A globalização exige cada vez mais que 

utilizemos esse recurso (informática) para nos aproximarmos da realidade dos nossos 

alunos em plena era tecnológica”. Trata-se, então, de uma nova relação professor-aluno, 

na qual ambos caminham juntos, a cada momento, buscando, errando e aprendendo. Cabe 
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ao professor não mais o lugar de dono da verdade absoluta, mas o de interlocutor 

privilegiado que incita, questiona e provoca reflexões... (FRÓES, 1998, p.61). 

Hoje em dia, nossos alunos conseguem acessar com muito mais rapidez diversas 

formas de mídia. Envolvidos com tudo, do videogame à Internet, já crescem manejando 

esses novos recursos e passam a esperar maneiras mais ativas de buscar o conhecimento 

Essas mudanças se refletem no contexto pedagógico, que procura desenvolver formas 

diferentes de aprender e ensinar, por meio da pesquisa, intercâmbio, apoio ao ensino em 

sala de aula, ensino a distância através de cursos de extensão, especialização e graduação, 

troca de idéias, divulgação de projetos acadêmicos, além de favorecer a aprendizagem 

cooperativa, dentre outros. Percebe-se então a necessidade de mudanças no papel de 

professor que não pode ficar distante dessa realidade. O professor passa a auxiliar as 

pesquisas dos alunos, apontar caminhos, esclarecer dúvidas, propor projetos e sem dúvida 

aprender muito mais. 

As disponibilidades de novas tecnologias estão abrindo inúmeras perspectivas para 

a educação, devido ao aumento do conhecimento sobre os processos cognitivos e sobre a 

comunicação homem-máquina. “A fonte de informações é infinita e os recursos muito 

vastos com possibilidade imensa de criar e concretizar novas idéias” (professor de 

Química). Para Valente (2002), a utilização dos computadores na educação é muito mais 

interessante e desafiadora, enriquecendo ambientes de aprendizagem e auxiliando o 

aprendiz no processo de construção do conhecimento. “O aprendiz pode resolver o 

problema, se dispõe de conhecimento para tal ou deve buscar novas informações para 

serem processadas e agregadas ao conhecimento existente” assegura Valente (2002, p. 89). 

Para o professor de Iniciação a Ciência da Computação: “a tecnologia tende a 

facilitar o acesso ao conhecimento” e neste sentido pode propiciar melhores condições 

para o professor ensinar e para o aluno aprender. Conforme sua utilização poderá reforçar 

práticas tradicionais que não favorecem a compreensão discente. O professor poderá mudar 

a forma de ensinar com a tecnologia, desde que não imprima a elas apenas um aspecto de 

modernidade, passando apenas a dar aulas melhor ilustradas, ou seja, cópia informatizada e 

colorida, reforçando-se as relações de poder que permeiam a prática estabelecida. Substituir 

o quadro-negro pelos recursos computacionais não resolverá os problemas de 

aprendizagem. 

As máquinas de hoje, nos trazem uma nova possibilidade de construção e de 

elaboração do conhecimento, resultante de características próprias das novas tecnologias A 
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simulação em mundos virtuais permite a reprodução e o controle de processos em que 

diversos parâmetros podem ser modificados, verificando-se os resultados, discutindo-se e 

analisando-se as conseqüências dessa variação. A simulação em mundos virtuais 

problematiza situações, promovendo a invenção criativa (FRÓES, 1998, p.59 - 60). 

O professor de Matemática e o de Língua Espanhola definem a informática aplicada 

à educação como “uma ferramenta de apoio pedagógico, pode ter a capacidade de 

revolucionar a educação” ajudando a criar novos métodos e a redefinir novos objetivos. 

Sabemos que a tecnologia, por si só, não modifica o processo de ensino-aprendizagem, 

depende do uso que se faz dela. Segundo Sancho (1999, p.45), citado por Marques e 

Caetano (2002, p.150): 

no campo da educação, o importante não é que uma máquina possa 
resolver equações, simular um fenômeno complexo ou permitir o acesso a 
um enorme volume de documentos multimídia. O principal problema, 
depois de garantir um mínimo de ordem social, é a construção de 
significados, a aprendizagem autônoma, a adotação de sentido, a 
compreensão e o aprender a aprender. 

Utilizado como ferramenta, o computador pode favorecer a construção de 

conhecimento e a compreensão do discente como sujeito da aprendizagem, na medida em 

que ele aprenda como adquirir novas informações necessárias e processá-las transformando 

em conhecimento que o leve a tomar decisões para resolver os seus problemas. Valente, 

(2002, p.107) assegura que: “a possibilidade que o computador oferece como ferramenta 

para ajudar o aprendiz a construir o conhecimento e a compreender o que faz, constitui uma 

verdadeira revolução do processo de aprendizagem”. 

Na era da informação, os estudantes necessitam não apenas dominar conteúdos, 

mas dominar o processo de aprendizagem, explorando todas as possibilidades oferecidas 

pela tecnologia, assim, lembra o professor de Matemática “como o computador é uma 

máquina indispensável no nosso dia a dia, devemos levar os nossos alunos a adquirir o 

hábito a esta constante evolução”. 

Para o professor de Química “tudo que serve para motivar leva ao aumento de 

conhecimento. A informática é algo que o aluno gosta e conhece por isso pode aproximar 

aluno, matéria e professor”. O professor precisa estimular o aluno, relacionando e 

integrando tudo, pois conforme Moran (1998, p. 88). 
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Educar é procurar chegar ao aluno por todos os caminhos possíveis: pela 
experiência, pela imagem, pelo som, pela multimídia. É partir de onde o 
aluno está, ajudando-o a ir do concreto ao abstrato, do imediato para o 
contexto, do vivencial para o intelectual, integrando o sensorial, o 
emocional e o racional. 

O professor de História assegura que “o computador permite ao professor exercer o 

seu papel de mediador entre o saber e o aluno na velocidade em que as informações 

circulam hoje em dia”. Assim, o papel do professor deixará de ser o de total entregador da 

informação para ser o de facilitador, propiciando ao aluno a chance de converter a enorme 

quantidade de informação que ele adquire, em conhecimento aplicável na resolução de 

problemas de seu interesse (VALENTE, 2002). 

Nesse sentido, Almeida (1998, p. 66) destaca que:  

Cabe ao professor assumir mediação das interações professor-aluno-
computador de modo que o aluno possa construir s seu conhecimento em 
um ambiente desafiador, em que o computador auxilia o professor a 
promover o desenvolvimento da autonomia, da criatividade e da auto-
estima do aluno. 

Masetto (2000) afirma que por mediação entendemos o comportamento do 

professor que se coloca como um facilitador da aprendizagem, que se apresenta com a 

disposição de ser uma ponte entre o aprendiz e sua aprendizagem, que ativamente colabora 

para que o aprendiz chegue aos seus objetivos. 

Aponta algumas características que são necessárias para o professor exercer o seu 

papel como mediador pedagógico: 

1. Redefinição e planejamento de uma ação contínua sua e de seus alunos, sabendo 

construir juntos. Entender e viver a aprendizagem como interaprendizagem. 

2. Estabelecimento de relações de empatia para se colocar no lugar do outro seja nos 

momentos de dúvidas e incertezas, seja nos momentos de sucesso. 

3. Co-responsabilidade e parcerias constituem-se atitudes fundamentais. 

4. Estabelecimento de uma atmosfera de confiança, envolvendo os aprendizes num 

planejamento com base no diagnóstico de suas próprias necessidades. 

5. Domínio profundo de sua área de conhecimento. A construção do conhecimento 

é o eixo que articula a prática pedagógica. 

6. Criatividade, visando buscar juntamente com o aluno, soluções novas. 

7. Disponibilidade para o diálogo. 

8. Subjetividade e individualidade. 
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9. Comunicação e expressão em função da aprendizagem. 

O professor que trabalha na educação com a informática, de acordo com Almeida e 

Valente (1996) citados por Masetto (2000), há que desenvolver na relação aluno-

computador uma mediação pedagógica para fomentar o pensamento do aluno, implementar 

seus projetos, partilhar problemas sem indicar soluções, auxiliando assim o aluno a 

compreender, a analisar, testar e corrigir os erros. 

A informática poderá, “trazer o aluno ainda mais próximo do objeto de estudo 

ainda que tais recursos não possam jamais substituir a relação interpessoal aluno-

professor” afirma um professor de Biologia. Será sempre a capacidade do professor para 

escolher e explorar as tecnologias adaptadas ao seu contexto, que dará a dimensão ao seu 

uso na educação, não apenas por facilitar as atividades de ensino, mas, principalmente, 

porque poderá facilitar e ampliar a aprendizagem de seus alunos (STAHL, 1997). 

No conjunto das respostas dadas por esses professores, observamos que eles estão 

cientes que a informática aplicada à educação é um “recurso”, uma “ferramenta” que se 

bem utilizada, facilitará o processo de aprendizagem, possibilitando o estabelecimento de 

novas relações para a construção do conhecimento. É necessário, portanto, uma reflexão 

por parte de todos que compõem a comunidade escolar, para que esse recurso possa de fato 

colaborar para a formação de alunos críticos, conscientes e preparados para a realidade em 

que vivem. O contexto atual exige mudanças e a escola precisa acompanhar os processo de 

transformação da sociedade. 

No entanto, em meio às expectativas quanto ao uso da informática na educação, 

encontramos professores com diferentes formações acadêmicas e tempo de docência que 

acreditam na informática com restrições. Conforme o professor de Língua Portuguesa, irá 

depender da relação que o professor fizer dos seus conhecimentos e a área tecnológica. 

Somente o domínio da tecnologia não fará do professor um profissional melhor para a sala 

de aula”. 

Ora, não existe dúvida de que apenas o domínio da tecnologia pelo professor irá 

modificar a sua prática pedagógica. Muitos professores sentem dificuldades de incorporar a 

informática em suas atividades profissionais, desconhecendo suas potencialidades de 

utilização na educação e a concepção de como podem ser inter-relacionados os 

embasamentos tecnológicos aos pedagógicos em uma prática educativa. 

A tecnologia é só um instrumento, um meio, que poderá colaborar no processo de 

aprendizagem, se for usado adequadamente, para o desenvolvimento educacional dos 



 114 

alunos e dos professores que são os sujeitos da educação. Se o professor for uma pessoa 

aberta, irá utilizá-la para se comunicar mais com seus alunos, para interagir melhor. Se for 

pessoa fechada, utilizará a tecnologia de forma defensiva ou se for autoritário, utilizará para 

controlar e aumentar o seu poder. 

A atuação de professores para o uso da informática na educação é um processo que 

conforme Almeida (1998, p.68) “inter-relaciona o domínio dos recursos tecnológicos com a 

ação pedagógica e com os conhecimentos teóricos necessários para refletir, compreender e 

transformar essa ação”. 

De acordo com o professor de Português “é preciso saber dosar, o ser humano 

precisa se relacionar”. O uso da informática deverá ser entendido como apóio pedagógico, 

com uso moderado e restrito de acordo com as próprias condições humanas. O ser humano 

é um ser de relações que necessita interagir com outras pessoas em seu processo de 

aprendizagem. Segundo Cleveland (1985) citado por Sthal (1997, p. 298): 

Pessoas têm que definir necessidades e propósitos humanos, selecionar e 
analisar os dados relevantes, estabelecer as inferências, percepções e a 
imaginação, tomar decisões, emitir ou implementar instruções e, acima de 
tudo, lidar com outras pessoas. 

Um professor de matemática e ciências afirma que “os alunos necessitam também 

de ter contato com livros, jornais e revistas”. Concordo com esta professora, porém, com o 

grande avanço tecnológico atual, a Internet poderá facilitar o acesso a toda produção 

intelectual, possibilitando o ingresso a um número ilimitado de informações e dando a 

oportunidade de contatar com as grandes bibliotecas do mundo inteiro os mais diversos 

centros de pesquisa bem como, confirmar a riqueza de interações que surgem com os 

contatos virtuais. Professores e alunos poderão, buscar informações, construir pensamento, 

textos a comparar dados, analisá-los e criticá-los.  

Um professor de Química lembra que “o computador não pode ser tomado como 

ferramenta única para a construção da aprendizagem”. A informática não poderá 

constituir uma única ferramenta na construção da aprendizagem. A mesma, poderá ser 

aplicada para apoiar a realização de uma pedagogia que proporcione a formação dos 

alunos, tornando possível o desenvolvimento de habilidades que serão essenciais na 

sociedade do conhecimento (VALENTE, 2002). 

Diferentes expectativas dos docentes em relação a CNEC on-line  

 Muitas  são   as  expectativas  docentes   quanto  a  CNEC  on-line como  locus   de 
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aprendizagem. Para alguns professores, o ambiente virtual poderá se tornar um suporte de 

apoio na construção da aprendizagem bem como troca de experiência, atualização, 

comunicação, integração entre as diversas áreas de conhecimento e convivência social.  

A maior participação e o envolvimento da comunidade escolar possibilitará a 

efetivação desse projeto de ensino. Segundo Levy (1999, p. 158):  

Devemos construir novos modelos do espaço dos conhecimentos. No 
lugar de uma representação em escalas lineares e paralelas, em pirâmides 
estruturadas em “níveis”, organizadas pela noção de pré-requisitos e 
convergindo para saberes “superiores”, a partir de agora devemos preferir 
a imagem e espaços de conhecimentos emergentes, abertos, contínuos, 
em fluxo, não lineares, se ocupa uma posição singular e evolutiva.  

Professor de Química enfatiza que o computador é “uma ferramenta de apoio a 

mais para o aluno que sendo bem utilizada poderá fazê-lo crescer no campo intelectual, 

possibilitando um suporte na sua formação”. O portal educativo reorganizando de acordo 

com os objetivos ou os contextos, nos quais cada um possibilita professores e alunos 

encontrarem-se e enriquecerem-se com contatos mútuos trabalhando e aprendendo a 

distância, dialogando, discutindo, pesquisando, perguntando e respondendo, enfim, 

representa uma possibilidade de construção de conhecimento, por meio da reflexão, 

estudos pessoais e de discussões em grupo. 

Hoje a utilização dos computadores na educação é muito mais interessante e 

desafiadora, enriquecendo ambientes de aprendizagem e auxiliando ao aprendiz no 

processo de construção do conhecimento (VALENTE, 2002). 

A CNEC on-line deverá “atingir num rápido espaço de tempo os seus objetivos 

propostos, bem como desenvolver “aulas” mais prazerosas ao aluno com maiores 

recursos” segundo um professor do ensino fundamental e “é uma facilitadora, um 

complemento do trabalho que se inicia na sala de aula” conforme um professor de 

História. Hoje, compreendemos por aula um espaço e um tempo determinados que serão 

cada vez mais flexíveis. O professor continua “dando aula” fora do seu horário específico 

da sua aula, incentivando seus alunos, supervisionando e possibilitando a eles entenderem a 

aula como pesquisa e intercâmbio. Não se trata de ensinar os conteúdos de forma 

eletrônica, por meio de telas iluminadas, coloridas e animadas. Trata-se de um novo fazer 

pedagógico, no qual o conhecimento encontra-se em movimento de construção e 

reconstrução constante, de acordo com Almeida (1998 p. 67). 
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Provê de diferentes formas de comunicação em que os participantes podem trocar 

informações e conhecimentos. Possibilita aulas à distância com interações on-line em que 

“o aluno pode ficar em casa e tirar as dúvidas com o professor”, conforme diz um 

Professor de Língua Espanhola. 

Um dos professores de História retrata bem suas expectativas em relação a CNEC 

on-line como um “projeto para um futuro bem próximo”. Percebo pela sua resposta que 

aproxima o futuro e fica implícita a relação histórica com a sua formação para o magistério 

e o momento atual que ele está vivendo. Conforme esse professor de História: “a interação 

virtual professor-aluno levando informações num ambiente não necessariamente escolar. 

A escola virtual é um caminho sem volta, pois permite contemplar um desenvolvimento não 

só do aluno como também do corpo docente”. 

Pode-se imaginar que boa parte da educação do futuro ocorrerá num espaço criado 

pela combinação de computadores e telecomunicações. O processo ensino-aprendizagem 

será on-line, mediatizado e favorecido por redes de computadores, no qual, educadores e 

alunos, devem estar preparados para melhor explorar todas essas facilidades que estarão as 

suas disposições (STAHL, 1997).  

No entanto, apesar de alguns professores acreditarem no uso da informática na 

educação, ao analisarmos suas expectativas em relação a esse portal, percebemos que para 

eles a CNEC on-line, como escola do futuro, ainda levará algum tempo para ser bem 

recebida pelos alunos, necessitando também de uma maior participação por parte dos 

professores e pais.  

O aluno deverá sair da passividade de quem só recebe, para se tornar ativo caçador 

da informação, de problemas para resolver e de assuntos para pesquisar. 

Conseqüentemente, implica ser capaz de assumir responsabilidades, tomar decisões, ter 

mais autonomia, saber pensar, criar e aprender a aprender. Portanto, torna-se importante a 

participação dos pais na formação do aprendiz. E para isso, os pais terão que conhecer, 

primeiro, sobre o que significa aprender na sociedade contemporânea e como poderão 

estimular e contribuir para a aprendizagem dos filhos. O professor deverá desenvolver 

questionamentos e a reflexão sobre os resultados do trabalho com o aluno, para poder 

aprimorar sua atuação no novo ambiente de aprendizagem (VALENTE, 2002). 

O professor de Biologia espera que tal recurso possa ser inserido em sua totalidade 

(abrangendo todos os alunos possíveis) como rotina dentro do processo de aprendizado. “A 
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apropriação das novas tecnologias por todos é que permitirá a atuação profissional na atual 

cultura tecnológica, hoje acessível apenas a poucos” (STAHL, 1997, p. 293). 

Já o Professor de Língua Portuguesa declara que “o trabalho desenvolvido pela 

CNEC on-line, com certeza, será ampliado e muitos bons frutos serão colhidos. Já vivemos 

experiências positivas: consulta dos alunos, troca de experiências”. 

Observamos que para os professores que acreditam, com restrições, quanto ao uso 

da informática na educação, suas expectativas em relação a esse portal ainda não foram 

alcançadas. Para um dos professores (química), o portal educativo é visto como uma 

ferramenta de apoio a mais para o aluno e sendo bem utilizada poderá trazer benefícios. O 

aluno deverá estar sempre interessado no aprimoramento de suas idéias e solicitar do 

sistema educacional a criação de situações que permitam esse aprimoramento. Portanto, 

deve ser um ativo caçador da informação, de problemas para resolver e de assuntos para 

pesquisar (VALENTE, 2002). 

Acredita ainda que através da CNEC on-line “as comunicações entre os docentes se 

efetivem, embora isso ainda, não é uma realidade; que a comunidade escolar tenha acesso 

à rede e, portanto, a comunicação escola-comunidade seja efetivada” (Professor de Língua 

Portuguesa).  

Esse posicionamento nos fez ver um dos elementos que pode intervir na relação do 

professor com esse portal uma vez que ainda não ocorre efetivamente a comunicação entre 

todos os docentes da instituição. Apenas um grupo está diretamente envolvido com esse 

projeto, devido a sua jornada semanal de trabalho com a instituição (dedicação exclusiva).  

Como afirma Ripper (1996, p. 80-81): “A valorização do profissional da Educação 

como agente fundamental no processo de informatização do ensino se dá concretamente 

através da remuneração do tempo extra-classe”. Neste sentido, a falta de remuneração para 

o desenvolvimento destas atividades pode ser um dos elementos que interfere no trabalho 

dos professores. 

No entanto, em conversa com o coordenador, percebi que esse projeto visa alcançar, 

a longo prazo, todas as pessoas que participam da instituição, professores, diretor, alunos e 

pais. Possibilitar uma utilização de menor custo, a serviço da educação, torna-se então a 

primeira condição para viabilizar os projetos educacionais nessa área. 

Como afirma Moran (2000, p. 50): 

professores e alunos necessitam ter facilitada a aquisição de seus 
próprios computadores por meio de financiamento público privado – 
com juros baixos – e o apoio de organizações sociais [...] hoje o ensino 
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de qualidade passa necessariamente pelo acesso rápido, contínuo e 
abrangente a todas as tecnologias, principalmente às telemáticas [...] os 
professores e alunos precisam ter acesso garantido para não ficarem 
condenadas à segregação definitiva, ao analfabetismo tecnológico.  

 

Outro professor de Matemática e Ciências reafirmou, também, a falta de uma maior 

participação por parte dos alunos, juntamente com os pais nesse projeto on-line. Vale 

ressaltar a importância do envolvimento por parte de todos, pois ensinar com as novas 

mídias, segundo Moran (2000), será uma revolução se mudarmos simultaneamente os 

paradigmas convencionais do ensino, que mantêm distantes professores e alunos. Caso 

contrário, conseguiremos dar um verniz de modernidade, sem mexer no essencial. 

A CNEC on-line deve ser um meio de comunicação, ainda incipiente, mas que pode 

nos auxiliar a analisar, a desenvolver e a modificar muitas das formas atuais de ensinar e 

aprender. 

Revendo os objetivos 

Após a análise dos dados, percebemos que os professores têm como objetivos em 

relação a essa tecnologia de ensino, buscar um meio de aproximar os alunos, procurando 

desta forma atendê-los de forma integral, bem como provê-los de mais um instrumento de 

aprendizagem que amplia suas fontes de pesquisa e possibilita sua aprendizagem de forma 

mais atrativa. Segundo Moran (2000, p. 61), “é importante conectar sempre o ensino com a 

vida do aluno. Chegar ao aluno por todos os caminhos possíveis: pela experiência, pela 

imagem, pelo som, pela multimídia, pela interação on-line”. 

A CNEC on-line aliada na busca do conhecimento, pode auxiliar o aluno a 

desenvolver suas pesquisas em grupo ou individualmente. A pesquisa individual permite 

que cada aluno trabalhe no seu próprio ritmo, enquanto a pesquisa em grupo desenvolve a 

aprendizagem colaborativa. 

O portal pretende utilizar novas metodologias na busca da produção do 

conhecimento pelo aluno e ao mesmo tempo desenvolver habilidades e domínios, 

preparando o educando para melhor atuar na sociedade. “A sociedade do conhecimento 

requer indivíduos criativos e com a capacidade de criticar construtivamente, pensar, 

aprender sobre aprender, trabalhar em grupo e conhecer seus próprios potenciais” 

(VALENTE, 2002, p. 108). 

 Esse  tipo   de  tecnologia  poderá  ajudar  o  professor   “a enriquecer  suas  aulas, 
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tornando-as mais dinâmicas” segundo informa o professor de Matemática e Ciência, bem 

como “ajudar o aluno quando estiver em casa necessitando esclarecer algumas dúvidas” 

consoante afirmação do professor de Matemática, “mantendo o contato, antes improvável” 

de acordo com o professor de História. Nesse processo dinâmico de aprender pesquisando, 

é importante integrar o encontro presencial com o virtual em que apenas muda a relação de 

espaço, tempo e comunicação com os alunos. O espaço de trocas de informações e 

conhecimento aumenta da sala de aula para o virtual. O tempo de enviar ou receber 

informações amplia-se para qualquer dia da semana (MORAN, 2000). 

Por meio da tecnologia que está ao alcance do aluno disponibilizando-o de um 

maior volume de informações que o possibilite refletir a realidade atual, os professores de 

Língua Portuguesa, objetivam despertar no aluno o gosto pelo estudo. Isto “exige muita 

atenção, sensibilidade, intuição e domínio tecnológico”, conforme Moran (2000, p. 50). 

Pretendem também utilizar desta nova tecnologia para ampliar, aperfeiçoar, atualizar os 

seus conhecimentos e propiciá-los aos alunos de forma clara, objetiva, atrativa e agradável. 

Após a análise dos objetivos dos professores em relação a esta tecnologia de ensino, 

podemos perceber o envolvimento de todos aqueles que participaram da pesquisa visando 

ampliar seus conhecimentos, auxiliando a aprendizagem dos alunos, procurando 

estabelecer um contato permanente por meio do portal, preparando-os para uma melhor 

atuação na sociedade do conhecimento. 

É fundamental, para a implementação de qualquer projeto de inovação, a adesão dos 

educadores, de acordo com Ripper, (1996, p. 68). Percebemos também, pelo questionário, 

que os professores visam ampliar seus conhecimentos, atualizar-se, preparar aulas, 

pesquisar e trocar experiências através da CNEC on-line, enfim, aprender a aprender.  

Aprender, hoje, ocupa o centro das preocupações. A aprendizagem não é mais a 

acumulação de conhecimentos, mas um processo de apropriação individual, supondo que a 

pessoa vá buscá-los e saiba selecioná-los de acordo com suas próprias necessidades 

(MERCADO, 1999). 

“Aprender a aprender” é uma das aprendizagens fundamentais que envolvem, entre 

outras coisas, dominar os instrumentos do conhecimento, fornecendo as bases para que o 

educando continue aprendendo durante a vida inteira (DELLORS, 1999). O que se requer 

hoje do aluno não é mais o acúmulo de informações, mas o desenvolvimento de 

competências, habilidades e atitudes capazes de beneficiar a produção de conhecimento e 

um aprendizado contínuo ao longo da vida. Assim, as instituições educacionais não podem 
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ignorar o que está acontecendo no mundo, e a implantação da tecnologia da informação e 

comunicação significa levar até a escola as modificações que estão ocorrendo na sociedade, 

permitindo uma nova maneira de realizar a educação. Em função disto, o educador passa a 

ser um mediador que auxilia a reflexão e não um provedor de informação. Os educadores 

são os profissionais que vão mediar o trabalho dos aprendizes de forma que o uso do 

computador (portal educativo) não tenha finalidade em si mesma, mas possa ser um recurso 

que desenvolva as habilidades do pensamento, a comunicação, as aprendizagens, enfim, 

situações de ensino e de aprendizagem bastante distintas. 

Assumindo esse novo papel, o professor pode criar espaços de aprendizagem e 

propiciar aos alunos ocasiões que lhe permitam progredir, pesquisar, trocar resultados, 

resolver situações com novos problemas, articulando a prática e identificando as 

necessidades relativas às aprendizagens. É um processo compartilhado que vai sendo 

construído na interação, na troca, no incentivo, estabelecendo relações de confiança, com 

os alunos, uma vez que a interação bem sucedida deverá facilitar a aprendizagem. 

O progresso docente 

Todos os professores pesquisados afirmaram que progrediram desde o início das 

atividades desenvolvidas com a CNEC on-line, bem como a sua contribuição positiva ao 

trabalho pedagógico. O professor de Biologia assegura que, com a utilização da CNEC on-

line, teve consciência de que o processo de aprendizado pelos recursos de informática é 

uma realidade essencial para a atuação do educador, possibilitando aperfeiçoar sua forma 

de dar aula com novos e interessantes recursos. 

Os recursos disponíveis permitem aos professores irem se familiarizando com eles e 

aprendendo a usá-los melhor. “Uma aula preparada hoje, com os recursos da CNEC on-

line tem qualidade superior às mais antigas”, garante o Professor de Química. 

Acreditamos que o portal educativo, pelos dados colhidos e aqui apresentados, 

possibilita novas formas de preparação das aulas, porém para que isso ocorra o professor 

necessita estar apto tanto para a parte pedagógica como para a utilização da parte técnica, 

uma vez que o planejamento de uma aula utilizando o computador requer além de domínio 

da informática, estabelecer objetivos a serem atingidos pelos alunos como resultado da 

aula. Dessa maneira o professor poderá empregar uma metodologia para apoiar o processo 

de ensino e aprendizagem, ajudando o aluno a receber novos conhecimentos e saber utilizá-

los. 



 121 

Segundo Valente (2002, p. 109), “ter domínio do computador e dos diferentes 

softwares e ter muito claro como e quando utilizar o computador como ferramenta para 

estimular a aprendizagem”. 

O professor que trabalha no ensino fundamental comenta que, no início, a área da 

informática era obscura para ele, mas com a proposta da CNEC on-line, passou a fazer 

cursos proporcionados pela escola, comprou seu computador para ter mais contato com o 

portal educativo e a partir daí o seu desenvolvimento foi inevitável. Quanto à capacitação 

de aperfeiçoamento usando o portal educativo, são feitas segundo Ripper (1996), 

objetivando valorizar o educador, oferecendo-lhes contínuo aperfeiçoamento técnico-

pedagógico que estimule a vontade de construção coletiva dos ideais pedagógicos e sociais 

a serem alcançados em seu fazer pedagógico. Importante ressaltar que essa capacitação tem 

o objetivo não de formar professores de Informática, mas professores que possam articular 

sua experiência docente, sua especialidade curricular e a metodologia do projeto. 

Com a evolução do projeto, ocorreram mudanças na maneira de ver a CNEC on- 

line, favorecendo a progressão dos professores, a contribuição e o enriquecimento de novas 

idéias e metodologias, uma vez que a “prática diária confere naturalidade ao uso de 

qualquer tecnologia”, segundo o professor de História. O desenvolvimento de metodologia 

inovadora pressupõe, portanto “a integração das atividades, como as de laboratório de 

informática e as de sala de aula. A concretização desse objetivo é atingida ao se dar aos 

professores e coordenadores de cada escola o controle do dia a dia da aplicação” (RIPPER, 

1996, p. 80). 

Para um dos professores de Iniciação à Ciência da Computação, os professores têm 

um suporte muito rico, “o auxílio mútuo”, ou seja, o trabalho desenvolvido coletivamente 

entre eles é que os tornam capazes de aprender e ensinar de forma recíproca. Assim, a 

CNEC on-line conta com o apoio de uma equipe pronta para fornecer o suporte necessário 

para os professores desenvolverem suas atividades buscando sempre aprimorar e fazer o 

melhor. 

Percebemos, que no início do projeto educativo, as dificuldades foram maiores, 

devido ao fato de ser um novo instrumento de trabalho para os professores. Com o passar 

do tempo, ocorreu um avanço não só nas habilidades cognitivas, mas também nessa nova 

forma de contactar e conhecer novos alunos, colegas e profissionais de outras cidades e 

estados. 

As contribuições do portal educativo no trabalho pedagógico foram várias  uma  vez 
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que tal recurso se converte em um meio de comunicação que facilita o acesso à informação 

e há modernos recursos para o preparo das aulas virtuais bem como “uma forma até mais 

descontraída de se aprender e ensinar”, conforme o professor de Química. O portal 

possibilita pesquisar, compartilhar idéias abrindo espaço para a colaboração, para a 

cooperação até mesmo para a construção coletiva. Professor e aluno precisam caminhar 

juntos no processo pedagógico assistido pela CNEC on-line. O conhecimento de ambos 

poderá ser unido e aplicado na realização de um objetivo maior: construir conhecimentos 

em colaboração de modo criativo, crítico e dinâmico. 

A ênfase no processo de aprendizagem exige que se trabalhe com tecnologias que 

estimulem a participação dos alunos, a interação entre eles, a pesquisa, o diálogo; que 

favoreçam a produção do conhecimento; que motivem o desenvolvimento de atitudes e 

valores como ética, respeito aos outros e a suas opiniões, abertura ao novo e criticidade. É 

importante não nos esquecermos de que a tecnologia somente terá importância se for 

adequada para facilitar o alcance dos objetivos e se for eficiente para tanto. As técnicas não 

se justificam por si mesmas, mas pelos objetivos que se pretende alcançar com elas 

(MASETTO, 2000). 

A técnica sem o fundamento político e epistemológico por si só não se efetiva. Terá 

importância se for adequada para facilitar o alcance dos objetivos, que no caso serão de 

aprendizagem. Esses objetivos, por sua vez, necessitam de estratégias para fortalecer a 

aprendizagem do aluno e o papel de mediador, e orientador do professor nos múltiplos 

ambientes de aprendizagem.  

O aprendiz, por suas ações, envolvendo ele próprio, os colegas e o professor, busca 

e adquire informações, produzindo significado ao conhecimento, desenvolvendo 

competências pessoais e profissionais, atitudes éticas e políticas, relacionando e 

contextualizando experiências, dando assim, sentido às diferentes práticas cotidianas, 

realizadas dentro de um contexto em que o professor exerce o seu papel de mediador, 

conforme enfatiza Masetto (2000). 

Uma das contribuições do portal educativo para o professor da primeira série do 

ensino fundamental está relacionada à possibilidade de substituir o quadro de giz em certos 

momentos, proporcionando ao aluno e ao professor aulas com maior integração, diálogo, 

onde o aluno pode questionar e tornar-se mais participativo. Mesmo concordando com 

Moran (2000) e com a professora, não posso deixar de pontuar que muitas das situações 

apontadas como vantagens do trabalho pedagógico on-line podem acontecer numa sala de 
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aula presencial. A comunicação virtual permite interações espaço-temporais mais livres, a 

adaptação a ritmos diferentes dos alunos, novos contatos com as pessoas e maior liberdade 

de expressão à distância (MORAN, 2000). 

Mesmo os professores cujas expectativas em relação a CNEC on-line não foram 

alcançadas, consideram que o portal contribui positivamente no seu trabalho pedagógico, 

destacam os professores de Química, Matemática e Ciências, e de Língua Portuguesa. “Há 

uma maior possibilidade de estudo, de crescimento bem como maior facilidade do preparo 

de aulas virtuais” lembra o professor de Química. Cabe destacar aqui, conforme os dados 

colhidos e analisados, que esses professores, mesmo considerando que suas expectativas 

não foram alcançadas, eles apontam que o portal contribui no seu trabalho docente. 

 

O preparo das atividades pedagógicas: um trabalho coletivo 

Embora haja uma equipe de coordenadores disponível para a elaboração das 

atividades utilizadas na CNEC on-line, elas são preparadas pelos próprios professores 

juntamente com outros educadores, que desenvolvem um trabalho coletivo em equipe, por 

meio de pesquisa e estudo. A esse respeito Ripper (1996, p. 82) levanta um questionamento 

pertinente e nos alerta que: 

Para que o aluno tenha espaço para criar é necessário antes dar espaço ao 
professor para criar sua prática pedagógica. A liberdade para criar sua 
prática dentro do laboratório leva à co-existência de vários estilos, estilos 
esses muitas vezes ainda apegados ao discurso pedagógico hegemônico. 
Isso cria muitas vezes uma angústia, um dilema entre a vontade de 
interferir mostrando um modelo mais correto, e a crença de que a única 
forma de o professor construir sua prática é com liberdade de 
experimentar e errar, e que a única forma de superar esse impasse é 
através de trocas exercidas dentro do grupo de trabalho. 

Alguns professores planejam desenvolver novas atividades utilizando o portal 

educativo, como jogos educativos, interativos, olimpíadas, debates e desafios on-line, 

projetos de pesquisa, de acordo com os professores de Biologia, Química, Matemática, 

Iniciação à Ciência da Computação, Inglês, Língua Portuguesa e História. Enfim, à medida 

que forem surgindo novas situações, pretendem colocá-las em prática, como um dos 

professores de Iniciação à Ciência da Computação que já está desenvolvendo o projeto 

Intercâmbio Cultural. 

Isso demonstra como a recolocação do professor em seu lugar de agente cultural lhe 

dá novo espaço para planejar e criar novas situações pedagógicas, para socializar o 
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conhecimento e para o trabalho cooperativo. Cooperação surgida do encontro de afinidades 

e objetivos comuns, proporcionando aos seus alunos que se apropriem do conhecimento 

organizado de forma crítica e criativa (RIPPER,1996, p. 82).  

No entanto, apenas três professores preferem manter as mesmas atividades já 

desenvolvidas no portal. Acreditam que deveriam contar com a maior participação dos 

alunos informam os professores de Matemática e Ciências, Língua Portuguesa e História. 

Conforme o professor de Língua Portuguesa, com adesão dos alunos, poderia trabalhar 

numa linha não excludente. Embora a CNEC on-line, ainda em fase de ampliação e 

desenvolvimento, já tenha realizado muito, necessita principalmente, ampliar o acesso a 

esse serviço para um maior número de alunos.  

As atividades desenvolvidas pela CNEC on-line são interessantes, inovadoras 

dinamizando o estudo de todas as disciplinas e possibilitando ao aluno pensar, criar saídas 

para os problemas ali enfrentados, enfim, uma alternativa para o ensino aprendizagem, 

trazendo benefícios aos alunos.  

Existe uma intenção muito grande por parte dos professores para que o projeto 

possa conseguir melhores resultados e se efetivar no seio da comunidade cenecista. Os 

encaminhamentos do projeto no sentido de se obter melhores resultados e se efetivar na 

comunidade não se constituíram neste trabalho, nosso objeto de investigação. 

O rendimento dos alunos 

Se o portal educativo possibilitou aos professores uma contribuição positiva em seu 

trabalho pedagógico e sendo eles que elaboram suas atividades na CNEC on-line, é 

esperado que ele se reflita positivamente no rendimento de seus alunos possibilitando uma 

melhor aprendizagem. Segundo o professor de química “todos os alunos que acessam o 

portal educativo tomam contato mais íntimo com os conteúdos, o que faz com que ele 

alcance melhores condições”. 

Para o professor de Iniciação à Ciência da Computação “quando o educando vê, 

participa mais das atividades e ao participar assimila mais e conseqüentemente desenvolve 

a criatividade e novas idéias vão surgir”. 

A CNEC on-line poderá se tornar um espaço pedagógico que permite ao aluno 

ampliar conhecimentos, fazer trabalhos e, portanto sempre que é permitido ao aluno 

ampliar seus conhecimentos e dirimir dúvidas, com certeza haverá melhoras em seu 

desempenho escolar, conforme diz o professor de História. 
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Porém, para o professor de Química, o rendimento de seus alunos não se modificou 

depois do início das atividades com o portal educativo, pois “muitas vezes o aluno não 

valoriza a ferramenta de pesquisa e estudo que é a CNEC. Sua utilização ainda é muito 

pequena para que possamos identificar benefícios”. Percebemos a necessidade de o 

professor mostrar novos caminhos e preparar os alunos para valorizarem as tecnologias 

como ferramenta de auxílio na construção da aprendizagem. Stahl (1997) comenta que 

precisamos dar aos alunos o acesso ao conhecimento, com o domínio das habilidades e 

ferramentas de pesquisa como parte de sua educação básica, e, para isso, nós precisamos 

criar um ambiente de aprendizagem que integre ensino e pesquisa, e os alunos exercitem 

constantemente a comunicação e a colaboração. Mas essas possibilidades, de acordo com 

Moran (1997), só acontecem se, na prática, os alunos estiverem atentos, preparados, 

motivados para querer saber, aprofundar e avançar na pesquisa. Há necessidade de o 

professor orientar os alunos a respeito de como direcionar o uso desse recurso para as 

atividades de pesquisa e de construção do conhecimento. Essa orientação representa uma 

possibilidade de elaboração de trabalhos que sejam produção de conhecimento, frutos da 

reflexão e estudos pessoais (MASETTO, 2000). 

O professor de Língua Portuguesa também concorda com o professor de Química, 

uma vez que “a grande maioria dos alunos não acessam o on-line por não possuir 

equipamento adequado ou porque o equipamento ficou na cidade de origem, uma vez que o 

colégio possui muitos alunos de outras cidades”. 

A CNEC on-line como uma ferramenta inovadora poderá abrir novos caminhos da 

escola para o mundo. Um dos problemas é que os alunos têm pouco acesso. Vale ressaltar 

ainda a existência de um grande número de questões não respondidas relacionadas à 

efetividade que o uso do portal educativo pode gerar. 

O professor de Biologia acha que esse recurso contribuiu de alguma forma para os 

alunos que acessam a CNEC on-line devido aos vários serviços disponíveis. 

Nesse sentido, entendemos que só a participação de grande parte dos alunos nesse 

projeto é que pode efetivá-lo para um melhor aproveitamento. Não podemos esquecer que a 

simples introdução de qualquer recurso às práticas pedagógicas dos professores não garante 

uma melhoria do processo de aprendizagem do aluno, quando o que se precisa é a 

modificação da concepção e prática de ensino-aprendizagem do educador, bem como a 

proposta pedagógica que irá fundamentar sua inserção na escola e a criação de espaços 

democráticos de trocas de idéias e discussões sobre o uso dos recursos. 



 126 

O olhar dos docentes em relação ao trabalho dos coordenadores 

A maioria dos professores, que participou desse estudo, valoriza bastante o trabalho 

dos coordenadores da CNEC on-line, que pode ser retratado por meio de algumas de suas 

respostas. De acordo com o Professor de Biologia: os coordenadores têm trabalhado 

arduamente nesse grandioso projeto, esforçando-se ao máximo para suprimir as 

dificuldades e tentar tornar tal serviço o mais proveitoso possível. 

Reforçando o desempenho dos coordenadores, enfatizam os professores de Química 

que “há supervisão sem pressão. Quando estamos com dificuldade temos suporte e 

liberdade para trabalharmos nossos conteúdos da forma mais adequada”. 

Os coordenadores são “muito empenhados e prestativos. Trabalhando sempre para 

que tudo saia da melhor maneira possível”. 

Para um outro professor de Matemática e Ciência, os coordenadores são “muito 

capacitados e estão sempre à disposição dos professores e usuários do sistema”. 

Observamos nessas respostas a satisfação dos professores quanto ao trabalho 

desenvolvido pelos coordenadores. Segundo eles, os coordenadores são extremamente 

profissionais e altamente disciplinados, tendo como função auxiliar e nortear todos os 

projetos desenvolvidos pelo portal educativo. Esse aspecto positivo ressaltado pelos 

professores é essencial para a implementação de qualquer projeto de inovação. 

Portanto, é fundamental uma estrutura de apoio continuado para que ocorra uma 

real mudança na prática pedagógica. Linard (1990), citado por Ripper (1996, p 73), ressalta 

que nos grandes projetos de informática, é necessária uma equipe de pessoal altamente 

qualificado. 

Na opinião do professor de Língua Portuguesa, podemos perceber cuja resposta 

colocaremos em seguida, que o trabalho dos coordenadores tem sido pouco envolvente. 

Acredito que é necessário informar ao grupo docente os avanços e 
integrá-los mais à equipe e não ao grupo de trabalho. A equipe possui 
um trabalho coletivo enquanto o grupo torna-se muito individualizado. 
Não basta alguns professores terem acesso às informações, a educação 
não se constitui de parcelas ou fragmentos. Enquanto o pensamento for 
fragmentado, a idéia é boa e cara, mas com pouco aproveitamento. 
Acredito que possuem as informações técnicas, mas não as educacionais, 
o que só o professor de profissão as possui.  

Ripper (1996, p. 78) comenta que a informação e a avaliação devem ser constantes 

e realizadas por todo o grupo que participa deste projeto, visando à integração e à 
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autonomia da ação, desenvolvimento e produção de conhecimento dos dirigentes do 

processo de ensino-aprendizagem.  

Com esses depoimentos dos professores que participam do portal educativo, fica 

evidente que os coordenadores têm enfrentado um trabalho árduo e alvissareiro nessa 

avançada e desafiante ferramenta, ou seja, “ferramenta que permite desenvolver algo, que 

permite um vaivém constante entre suas idéias e a concretização delas na tela, resultando 

num produto carregado de sentido não só cognitivo, mas também afetivo” (RIPPER, 1996, 

p. 59). 

Dos Alunos 

Procuramos verificar a existência ou não de diferenças relevantes entre os 

resultados obtidos com os alunos que trabalham na CNEC on-line no que se refere às 

variáveis: idade, critérios para participar, atividades desenvolvidas, conhecimento 

adquirido e suas concepções quanto ao portal educativo visando, assim, relacionar dados 

que poderiam ajudar neste estudo. 

Dos alunos monitores que estão diretamente envolvidos com a CNEC on-line, 

apenas seis participaram desse estudo variando sua faixa etária entre 15 a 20 anos. Eles 

estão cursando desde o primeiro ano do ensino médio até o curso preparatório para o 

vestibular. 

Conforme os critérios adotados para participar do portal educativo, o aluno monitor 

deverá estar matriculado no ensino médio, ter conhecimento relacionado ao 

desenvolvimento de home page dinâmicas, dimensões flash e arquitetura de banco de 

dados, enfim, ter experiência na área de informática. 

As atividades desenvolvidas pelos alunos vão desde a configuração, manutenção do 

computador, criação de páginas, design e programação utilizando recursos php e mysql, 

além da digitação de exercícios que são lançados no site da CNEC on-line. As atividades 

que são mais prazerosas para eles estão relacionadas com as aulas virtuais, em que ocorre a 

interação aluno e professor, permitindo o esclarecimento de dúvidas e a aprendizagem de 

modo prático, por meio das imagens e explicações. Um dos alunos ressalta o 

desenvolvimento do projeto de criação do site, enquanto que outro destaca a parte 

relacionada com o vestibular por estar no último ano do ensino médio. 
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O olhar dos alunos 

Para os alunos monitores, o portal educativo é visto como uma ferramenta de estudo 

de fácil acesso que possibilita uma maior interatividade com a sala de aula, oportunizando a 

eles estudar sem perder o conforto de sua casa. Uma das vantagens da CNEC on-line é a 

comodidade do acesso que se faz de casa, colocando professores e alunos trabalhando e 

aprendendo a distância, dialogando, pesquisando, perguntando, respondendo por meio de 

recursos que possibilitam a estes interlocutores, encontrarem-se e enriquecerem-se nos 

contatos mútuos. Se, por um lado, o portal virtual tem oportunizado o aluno estudar sem 

sair de casa, por outro lado, o que se observa é que o acesso virtual é restrito, na medida em 

que muitos ainda não têm condições de ter o computador em casa. Para vários 

trabalhadores assalariados, o computador e a Internet são considerados como bens de luxo, 

pois o preço médio desse equipamento corresponde à cerca de um terço da renda média 

anual per capita do Brasil (SOCIEDADE, 2000, p. 37). E, apesar de algumas escolas 

particulares contarem com esses recursos para os alunos, os que não estão matriculados 

nessas instituições de ensino permanecem excluídos do mundo digital. 

O portal educativo é visto como um recurso dinâmico e atraente. Possibilitando a 

construção de situações de aprendizagens significativas para o aprendiz, além de permitir 

ao professor aprender a lidar com o conhecimento de forma nova, pesquisando muito e 

comunicando-se constantemente. Umas formas alternativas, criativas e modernas na qual, 

por meio de animações, conteúdos atualizados, visa somar a todos outras oportunidades 

ofertadas pela escola “de conhecimento”, bem como um meio de aprendizagem, em que o 

aluno poderá aprender divertindo.  

Conforme um dos alunos, o portal cenecista é visto como uma ampla fonte de 

pesquisa em todos os aspectos, tornando assim uma opção a mais para os alunos que 

possuem “vergonha” de perguntar além de substituir o paradigma de que aula é com giz e 

quadro negro. Ao aluno que tem “vergonha” de perguntar no presencial, a comunicação 

virtual permite, conforme Masetto (2000), interações mais livres, adaptação a ritmos 

diferentes dos alunos, novos contatos, maior liberdade de expressão à distância. 

Acreditamos que por um lado favorece a comunicação aos que têm vergonha de perguntar, 

mas por outro lado, pode inibir o desenvolvimento de habilidades e competências sociais e 

interpessoais. O aluno como ser social precisa reunir e não ficar isolado em sua casa, em 

frente ao seu computador mesmo que esteja interligado com o mundo. É importante o 

professor procurar motivar os alunos a aprenderem mostrando a importância da sua 
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participação na aula e o cuidado na escolha das tecnologias que irá utilizar, entre elas a 

CNEC on-line. 

A utilização pedagógica das mídias informatizadas não é, simplesmente, dar aulas 

mais ilustradas e dinâmicas com recursos multimídia, mas é mudar de paradigma e 

concentrar-se na regulação de situações de aprendizagem (PERRENOUD, 2000). 

Conhecimentos adquiridos 

Para esses alunos que participaram deste estudo, os conhecimentos adquiridos, por 

intermédio desse portal, possibilitam um constante “aprimoramento” de conhecimentos 

não só na área de informática como também na área das ciências humanas, exatas e 

biomédicas, além de propiciar oportunidades de conhecer os fundamentos de educação e 

ensino a distância.  

Para um dos alunos essa experiência possibilita desenvolver uma visão cultural 

crítica, crescimento pessoal bem como profissional, por estar trabalhando com pessoas 

competentes. Quanto ao fato de o aprendiz entrar em contato com sua realidade 

profissional, Masetto (2000) comenta que é altamente motivador para sua aprendizagem[...] 

Ele se depara com problemas reais que precisam de encaminhamentos imediatos e 

concretos,  obrigando-o a estudar e pesquisar para responder a esses desafios. Essa situação 

colabora no desenvolvimento de sua responsabilidade diante do trabalho e do estudo, 

colocando-o em contato com outras pessoas que também estão envolvidas na situação, 

exigindo assim, que ele aprenda a dialogar e respeitar opiniões de pessoas de diferentes 

áreas de conhecimento. Dessa maneira, o aprendiz aprende a trabalhar 

interdisciplinarmente. 

Outro aluno comenta que, além de estar adquirindo conhecimento técnico, pode 

esclarecer possíveis dúvidas das matérias ministradas. Essa nova tecnologia coopera com o 

processo de aprendizagem a distância (virtual), uma vez que, foi criada para atendimento 

dessa nova modalidade de ensino. 

A pesquisa  

 

Quanto à realização da pesquisa pela CNEC on-line na elaboração dos trabalhos 

escolares, podemos destacar por meio da fala de um aluno do 3º ano do ensino médio que a 

pesquisa é realizada para “aprofundar conhecimentos”. A construção do conhecimento 



 130 

deve ser uma trajetória coletiva que o professor orienta, cria e auxilia nas diversas 

situações, sem ser o especialista que transmite o saber, conforme Perrenoud, (2000). 

Um dos alunos freqüentemente faz a utilização não só dos conteúdos ali colocados, 

como também usa o portal para consultar os professores de plantão no esclarecimento de 

dúvidas. O professor poderá auxiliar o aluno no esclarecimento de dúvidas, sendo visto por 

ele onde estiver. Em uma parte da tela do computador do aluno aparecerá a imagem do 

professor, ao lado um resumo do que está explicando. O aluno poderá dialogar com o 

professor e, inclusive, esclarecer suas dificuldades. O portal possibilita também ao aluno 

fazer consultas às aulas anteriores que ficaram gravadas podendo ser acessadas off-line, 

quando acharem conveniente.  

Analisando os dados obtidos, percebemos que apenas um dos alunos raramente 

utiliza o portal para fazer pesquisa, enquanto um outro nunca utilizou. Assim surge uma 

indagação: o que leva um aluno que está diretamente envolvido em um ambiente virtual 

não ter interesse em utilizá-lo? A resposta não temos, mas vale realizar uma pesquisa 

voltada para o interesse dos alunos, já que este é um dos paradigmas com o qual o mundo 

vivencia. 

Recomendações e rendimento 

Apenas um aluno citou que todos os professores recomendam a utilização da CNEC 

on-line como fonte de pesquisa ou para rever e até mesmo aprofundar a matéria estudada. 

Porém, os outros alunos pesquisados só mencionaram os seguintes professores: Inglês, 

Geografia, Biologia, Matemática, Física e Química, que falam da melhor maneira de 

utilizá-la de forma consciente, procurando explicitar a dinâmica que o aluno encontrará o 

conteúdo. 

Apesar dos professores de Língua Portuguesa não terem sido mencionados acima, 

de acordo com o estudo realizado, percebemos que ocorreram melhoras no rendimento de 

seus alunos, depois do início das atividades com o portal educativo.  

Quanto ao rendimento dos alunos, apenas um mencionou que não houve melhora, 

enquanto os demais notaram melhoras desde o início de suas atividades na CNEC on-line. 

Do Diretor 

Não foi possível analisar o instrumento de pesquisa do diretor da instituição em 

estudo uma vez que não obtive o questionário de volta, ficando assim uma interrogação. 
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4.5 Algumas reflexões 

Antes de abordarmos algumas considerações finais deste estudo, achamos 

conveniente relacionar o trabalho de formação de professores, seu papel no processo de 

aprendizagem e as novas tecnologias. 

Sabemos que investir na formação do professor tornou-se o grande desafio da 

modernidade, já que os modelos tradicionais estabelecidos não correspondem às reais 

necessidades pedagógicas desses profissionais, pois deixam de fornecer uma base teórica 

sólida e uma prática que enfatizem o aprendizado e não o ensino.  

Nos cursos de formação docente, o futuro professor é formado para valorizar 

conteúdos e ensinamentos, privilegiando a técnica da aula expositiva para transmitir 

informações. Percebe-se que, por parte desses, o importante para se formar professor é o 

domínio dos conteúdos dos respectivos cursos, não valorizando as disciplinas pedagógicas 

e conseqüentemente não se agregando valor à competência para a docência. 

No entanto, o conhecimento profissional do professor representa o conjunto de 

saberes que o habilita para o exercício do magistério e de suas funções profissionais. 

Assim, de acordo com os Referenciais para Formação de Professores (BRASIL, 1999) 

devem estar presentes em programas de formação docente: a) Conhecimentos relativos à 

realidade social e política e sua repercussão na educação, ao papel social do professor à 

discussão das leis relacionadas à educação e ao magistério, às questões da ética e da 

cidadania – questões de inclusão social e multiculturalismo, questões de educação-

sociedade e poder; b) Conhecimentos de diferentes concepções sobre temas da docência 

tais como: teorias da educação, currículo, contrato didático, planejamento de ensino e 

aprendizagem, gestão escolar e de classe, interação grupal, conteúdos de ensino-avaliação; 

c) Conhecimentos sobre desenvolvimento humano que permita ao docente adequar os 

conteúdos, conhecimentos e propostas ao nível de desenvolvimento cognitivo, afetivo, 

psicossocial, psicomotor e cultural dos alunos; d) Domínio das teorias de aprendizagem e 

sua repercussão nas modalidades de ensinar e aprender e nas relações interpessoais em sala 

de aula; e) Propostas de novas metodologias e tecnologias como meios e recursos capazes 

de viabilizar o Projeto Político Pedagógico da Escola e o perfil de aluno que se deseja 

construir. 

Temos  clareza  dos  limites de qualquer processo formativo, no que diz respeito às 
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transformações necessárias dentro da sala de aula, no campo do ensinar, do aprender e do 

relacionar. 

O que se observa hoje é que os educadores tendem a ministrar suas aulas, 

praticamente copiando o exemplo de seus próprios professores, criando um círculo vicioso, 

um formador que cumpre a rotina e executa tarefas, sem a capacidade de refletir e criar. 

Esses professores se colocam como meros repassadores de conteúdos que estão muitas 

vezes ultrapassados por aqueles veiculados pelas mídias. 

Masetto (2000) acredita que encontramos professores como amadores, quanto ao 

conhecimento e a prática dos aspectos fundamentais para se desenvolver o processo de 

aprendizagem, são “miniespecialistas” em conteúdos de suas disciplinas transmitindo-os da 

maneira que melhor convém a cada um.  

A educação atual prevê a necessidade de um novo paradigma centrado na 

tecnologia que possibilite buscar melhores recursos para que a aprendizagem aconteça. 

Poderá permitir ao professor o acompanhamento contínuo do aluno representando um 

processo interativo entre professor e aluno. Para que isso ocorra é preciso refletir sobre o 

processo de formação de professores e o papel que irá desempenhar na sociedade 

tecnológica. 

O papel do professor sofre modificação, ele deixa sua função de transmissor de 

conhecimento e torna-se um facilitador, auxiliando o aluno assumir o papel de sujeito de 

sua própria aprendizagem. Esse novo modelo requer não apenas a mudança no papel do 

professor, mas de todos os envolvidos no processo educativo. 

Vivemos em uma era tecnológica em que se faz necessário a atualização constante 

do docente. A preparação desse professor é fundamental para que a educação deixe de ser 

baseada na transmissão da informação, passando a realizar atividades para ser usada na 

construção do conhecimento pelo aprendiz. 

Atualmente, percebe-se de uma maneira geral a preocupação dos professores em 

buscar uma nova formação e até mesmo buscar em disciplinas optativas a formação 

pedagógica de que necessitam para sua atuação docente e a aprendizagem de seus alunos. 

Os professores pesquisados, de uma maneira geral, além de seus cursos de 

graduação e pós-graduação nas diferentes áreas do conhecimento, buscam novas 

metodologias de aula utilizando a espaço virtual CNEC on-line para o desenvolvimento das 

atividades. É interessante observar que na pesquisa realizada, os professores de língua 
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espanhola e do ensino fundamental apesar de ministrarem aulas diferentes de sua formação 

acadêmica buscam uma nova formação. 

A formação de quem já está trabalhando é uma necessidade dos docentes, frente às 

exigências do dia-a-dia, visando melhorar seu trabalho e atender às solicitações dos alunos 

e da sociedade em geral. 

Em nossas reflexões sobre as relações estabelecidas entre os professores e a CNEC 

on-line, destacamos três elementos: a formação de professores, o papel do professor e o uso 

das tecnologias. Inicio discutindo o processo de formação de professores, no qual reporto-

me as palavras de Alvarado Prada (1997 p. 95): “Ser educador é educar-se 

permanentemente, pois o processo educativo não se fecha e é contínuo”.  

Para ele todo conhecimento que os professores constroem com os alunos implica 

novas relações com outros conhecimentos, produzindo novas construções. Acredita que a 

formação de docentes em serviço pode ser entendida como uma “formação continuada”, 

uma qualificação no dia-a-dia do professor. 

A formação em serviço significa entender a pessoa como um ser humano integral, 

com seus diversos valores, conhecimentos, atitudes, aptidões e hábitos. Porém, em se 

tratando de docente, torna-se necessário que seu trabalho profissional seja melhorado para 

que ele possa desenvolver seu papel de transformador social. A formação docente é um dos 

elementos mais importantes, quando se pretende progredir o sistema educativo, visando 

transformar as práticas educativas cotidianas dos professores. O que significa um 

desenvolvimento individual e coletivo necessário a esta transformação social 

(ALVARADO PRADA, 1997, p. 97-98). 

Ressalta esse autor que os projetos institucionais na escola supõe envolver todas as 

pessoas com suas experiências individuais e coletivas construídas no dia-a-dia do trabalho 

do professor. E, considerando as experiências dos docentes neste estudo, implica identificar 

no contexto de trabalho quem são eles, quais são seus conhecimentos construídos na sua 

prática visando à transformação dos processos educativos. 

Destaca, ainda, Alvarado Prada (1997) que o processo de formação, desenvolvido 

na própria escola, diminui os custos financeiros para as entidades que os oferecem e para os 

próprios professores, pois, além de lhes poupar despesas com o sustento, poupa-lhes o 

desgaste físico-emocional produzido pelo deslocamento a locais distantes do trabalho para 

realização desses cursos. 

 Para haver uma melhor formação em serviço é preciso  empregar uma  metodologia 
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que valorize as experiências dos docentes e da realidade escolar onde trabalham, pois os 

professores são aqueles que modificam as relações produtoras de mudanças, detêm o 

conhecimento prático e teórico enfim, são responsáveis pelas mudanças do contexto que se 

quer transformar. 

Nesse aspecto, Alvarado Prada (1997, p. 147) afirma que: “a formação de 

professores deve ser um processo de construção de conhecimento transformador, na 

transformação de situações da vida cotidiana, tanto dos professores, quanto de toda a 

escola”. 

Necessário também se torna repensar questões que envolvem o tipo de 

conhecimento e competências pedagógicas que os professores precisam para desempenhar 

o papel de facilitador da aprendizagem. 

Libâneo (2001) organiza as competências profissionais dos professores em doze 

itens que foram extraídas do Guia de Estudos da Faculdade de Psicologia e Ciências da 

Educação de Genebra que ajudam a compreender as qualidades e capacidades exigidas hoje 

na formação profissional de professores: Dominar e exercer a profissão de professor; 

Refletir sobre sua prática, inovar, auto-formar-se; Dominar as disciplinas a ensinar e suas 

didáticas; Servir-se das ciências humanas e sociais como base de análise de situações 

educativas complexas; Assumir as dimensões relacionais no ensino; Conceber, construir e 

administrar situações de aprendizagem e de ensino; Considerar a diversidade dos alunos; 

Assumir as dimensões relacionais no ensino; Integrar o componente ética à prática 

cotidiana; Trabalhar em equipe e cooperar com outros profissionais; Servir-se 

conscientemente das tecnologias; Manter uma relação crítica e autônoma com os saberes. 

Relaciona também outras competências como: Capacitar-se a realizar pesquisa e análises 

de situações educativas e de ensino; Desenvolver competências do pensar, para tornar-se 

sujeito pensante e crítico; Desenvolver sensibilidade aos problemas emergentes em 

situações práticas, saber diagnosticá-los e enfrentá-los e desenvolver sólida cultura geral. 

Assim, novas atitudes se esperam do professor que desempenhará o papel de 

orientador das atividades do aluno, de facilitador da aprendizagem, desempenhando o papel 

de quem trabalha em equipe, junto com o aluno, buscando os mesmos objetivos. 

Essa mudança de atitude, para os professores, não é fácil, pois esses se sentem 

seguros com o seu papel tradicional de transmitir algo que já conhece muito bem. Torna-se 

necessário romper com essas barreiras visando dialogar com os alunos e correr o risco de 

não ter no momento todas as respostas para as perguntas apresentadas.
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JANELA INTERIOR 

 
No centro do Mim 
No urbano cotidiano do Eu 
Descobri uma janela, 
fenda incontida, 
cravada, escondida no dia-a-dia 
da vida ! 
Lembrança dos melhores tempos 
Onde a esperança gerava o alento 
Anseios contidos, latentes, reprimidos... 
Nascidos e crescidos, 
com o passar dos anos, 
vividos.... 
Para onde dará minha janela ? 
Será realmente minha ?  
Ou criada do Eu para o Mim ? 
Em que dobra do meu ser foi concebida ? 
Janelas são para serem abertas ? 
Ou, para sabermos apenas  
Que por elas entrará a brisa trôpega 
Das manhãs afobadas .... aragem 
A perfumar e emudecer nossos sonhos ... 
A embriagar nossos desejos ... 
Estaria ela aberta ? 
Ou lacrada pelo medo e pela desesperança ? 
Janela interna 
Meu posto de espera, meu deleite, 
Meu escape em ilusões, 
De onde desnudo paixões, 
De onde sou puras emoções, 
Vivendo intensamente 
Toda a magia desta vida !  
JANELA, janela de meu ser  
janela de meu nascer, 
que me faz ver, 
o que ainda não pude vencer, 
o medo de crescer.... o medo de viver... o medo de 
SER ! 

(Rozimar Carvalho) 
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TECENDO CONSIDERAÇÕES 
 

 

 

Estamos vivenciando uma nova fase de transição na educação com a introdução dos 

recursos tecnológicos. Sabemos que a informática na educação está associada não apenas 

às modificações tecnológicas, mas também às modificações da sociedade. A sociedade 

atual requer cada vez mais indivíduos críticos, criativos, reflexivos, capazes de aprender a 

aprender, trabalhar em grupo, e que saibam buscar e construir seu próprio conhecimento. 

Para atuar nessa sociedade, a educação não pode mais se limitar a um conjunto de 

programas que o professor transmite para o aluno, mas deve propiciar como enfatiza 

Libâneo (2001, p.37) as “condições intelectuais de avaliação crítica das condições de 

produção e da difusão do saber científico e da informação”. 

Existem também vários fatores que devem ser considerados, quando a questão é a 

informática educacional, uma vez que a informação por si só não propicia o saber. Não é 

apenas a inserção dos computadores na escola que trará modificações na aprendizagem dos 

alunos. É necessário rever o papel da escola, do professor, do aluno, bem como adequação 

do currículo, mudança na gestão escolar e inclusão da tecnologia. 

Assim, optamos por pesquisar a informática na educação em um ambiente virtual, 

representada pelo portal educativo da CNEC on-line. Este estudo, embora tenha tido 

alcance restrito aos docentes que participam diretamente dessa sala virtual, teve como 

objetivo investigar a relação estabelecida entre professores e o portal educativo, sua 

utilização e suas vantagens, como também investigar as modificações estruturais dessa 

instituição de ensino, a maneira de pensar e aprender de professores, alunos e 

coordenadores que participam do portal educativo. 

Portanto, a análise dos resultados de nossa investigação possibilitou-nos concluir 

que a formação dos professores, a participação dos alunos, docentes e coordenadores 

podem ser considerados alguns dos determinantes responsáveis pela realização do projeto. 

Existem alguns obstáculos que precisam ser vencidos, uma vez que a educação à 

distância “on-line” não significa simplesmente criar ambientes de aprendizagem baseados 
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em metodologias similares àquelas que são utilizadas em sala de aula, nas quais ocorre 

apenas a disponibilização de material por parte dos formadores. Um desses obstáculos a ser 

vencido para o sucesso do projeto seria envolver os participantes do processo educativo, 

alunos, professores, diretores e pais. 

Utilizar as tecnologias de informática significa superar os modelos tradicional e 

tecnicista e exercitar um novo fazer pedagógico pautado na interação, na participação e na 

mudança da função e papel docente. 

É necessário que as escolas busquem garantir a seus docentes condições modernas 

de capacitação em serviço e, é claro, usando os recursos tecnológicos. No entanto, os 

cursos de capacitação escolhidos para serem operacionalizados devem partir de princípios 

e fundamentos que norteiam o Projeto Político Pedagógico de uma escola. No processo de 

elaboração do referido projeto pedagógico, os professores já vão definindo a escola 

diferente que se quer, as transformações que se fazem necessárias à escola atual. 

O laboratório de informática deve se constituir em um espaço pedagógico em que 

as atividades complementares contribuam para a construção de conhecimentos, para a 

construção de novas possibilidades de aprender e ensinar. 

Quanto às vantagens oferecidas pelo portal, citaremos as mais relevantes no nosso 

ponto de vista, tais como: permitir ao docente não apenas o contato com as tecnologias em 

seu ambiente educacional bem como possibilitar cursos de capacitação e atualização; 

intercâmbio de informações e experiências com outros docentes, independentes de sua 

posição geográfica; auxiliar no desenvolvimento da aprendizagem; apoiar as funções dos 

professores; possibilitar o desenvolvimento e criação de materiais educativos; facilitar o 

planejamento em equipe das atividades a serem desenvolvidas; dar suporte para as 

atividades de aprendizagem dos alunos; preparar aulas colaborativas para partilhar 

informações; compartilhar e ampliar o conhecimento; possibilitar ao professor suporte 

técnico e pedagógico; estabelecer conexão colégio-residência, bem como suporte de 

comunicação com os pais. 

Assim, reporto-me as palavras de Marques e Caetano (2002, p.147) quando 

enfatizam que os benefícios da integração da tecnologia no ensino são melhores 

compreendidos, quando a aprendizagem não é entendida apenas como um processo de 

transferência de fatos de uma pessoa para outra, mas quando o professor auxilia o aluno a 

comunicar, refletir, criticar, ensinar e a construir o seu conhecimento. 

No entanto percebemos algumas dificuldades na implantação  do projeto virtual que 
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surgiram durante a pesquisa, como: criação de aplicativos das aulas; montagem de 

conteúdos para atualização do site, desenvolvimento da interface do software; a interação 

aluno e professor, insegurança de alguns docentes frente às novas tecnologias, bem como 

resistência para incorporá-la a sua prática cotidiana. 

O importante é que mesmo utilizando a informática e outros recursos tecnológicos, 

os professores, os coordenadores e alunos se sintam sujeitos inteligentes interagindo com 

propostas educativas de certo modo padronizadas, mas que possam utilizar os recursos de 

maneira a propiciar a construção de ambientes ricos, significativos e contextualizados de 

aprendizagem que possibilite a todos a construção de conhecimentos. 

Ao implantar novas tecnologias de informação na escola, o gestor precisa ter noção 

do nível de contato de seus docentes com essas tecnologias. Acreditamos que nossa 

investigação nos mostrou o quanto é necessário que os professores conheçam e adotem 

novos recursos pedagógicos em suas práticas. A educação baseada em novas tecnologias 

on-line, não será capaz de sustentar processos consistentes de aprendizagem e 

desenvolvimento de competências, se a escola e os docentes não tiverem o desejo e o 

comprometimento político com uma educação de qualidade. 

É indispensável que cada estabelecimento de ensino norteie seu projeto pedagógico, 

definindo a importância a ser dada ao uso das novas tecnologias, sobretudo das redes, no 

processo educativo que envolve o ensino, a pesquisa, a capacitação docente, a inclusão de 

todas as articulações administrativas, nas formas de financiamento e administração dessa 

tecnologia. 

Acreditamos que a CNEC on-line, embora seja um projeto incipiente, pode 

contribuir para redimensionar a prática do professor, sendo um espaço conectado com a 

sociedade tecnológica e servindo como um foco para que os alunos avancem de modo 

prazeroso na aprendizagem. Para que isso se concretize, alunos e professores têm que 

caminhar juntos no processo. Os conhecimentos de ambos precisam estar associados na 

realização de um objetivo maior que é a construção de conhecimentos em colaboração, de 

modo criativo, dinâmico, e, principalmente centrado na formação dos alunos conhecedores 

de seu potencial e capazes de atuar na sociedade do conhecimento. 

Assim, o projeto virtual necessita ser incorporado na proposta pedagógica da escola, 

incentivando os alunos não apenas a utilizarem o portal para tirar dúvidas de aprendizagem, 

mas utilizá-lo como uma ferramenta complementar de auxílio à sua aprendizagem bem 

como ampliando a participação dos alunos e docentes com essa tecnologia educacional.  
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Como a própria educação é um processo contínuo de aprendizagem e de busca 

constante de novos caminhos, nossa pesquisa não se encerra, ficando várias janelas para 

serem abertas. 
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ROTEIRO PARA COLETA DE DADOS DOS COORDENADORES 
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Prezado coordenador, 
 

As questões a seguir visam identificar como os professores estão utilizando a CNEC 

on-line. Gostaria que respondesse a todas. Você não precisa identificar pelo nome. A sua 

colaboração, da forma mais sincera possível, é muito importante. Desde já agradeço a sua 

participação neste estudo. 

 

Questionário 
 

1.Formação Acadêmica: 

Graduação em _____________________________________________________________ 

(   ) Licenciatura           (    ) Pós-Graduação em ___________________________________ 

(   ) Mestrado em ___________________________________________________________ 

 

2.Leciona no ensino                          (    ) Fundamental                       (    ) Médio 

(    ) menos de 5 anos                        (    ) entre 5 a 10 anos                 (    ) mais de 10 anos  

 

3.Leciona a disciplina de _____________________________________________________ 

 

4.De que maneira a informática poderia modificar a educação dos alunos? 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

5.Quanto à instalação do CNEC on-line: 

5.1.Quando foi instalado? 

_________________________________________________________________________ 

5.2.De quem surgiu à iniciativa? Por quais motivos? 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
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5.3.O CNEC on-line foi montado com_____________________ computadores _________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

__________ impressora(s) ________________ e outros equipamentos como____________ 

_________________________________________________________________________ 

 

5.4.Quais são os softwares utilizados pelo CNEC on-line? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

5.5.Qual a reação e/ ou expectativa em relação a esse portal educativo? 

a) Por parte dos alunos:______________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

b) Por parte dos pais:________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

c) Por parte dos professores:__________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

6. Quanto ao funcionamento? 

6.1.Quantos profissionais estão envolvidos diretamente com esse projeto? 

6.1.1.Coordenadores:________________________________________________________ 

6.1.2.Técnicos:_____________________________________________________________ 

6.1.3.Professores:___________________________________________________________ 

6.1.4.Alunos:______________________________________________________________ 

6.1.5.Outros: ______________________________________________________________ 

 

6.2.Atualmente,quantos alunos participam desse portal?____________________________ 

E professores?_____________. 

 

6.3.A longo prazo a escola tem com objetivo envolver todos os professores no CNEC on-

line?_____________________________________________________________________ 
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6.4. Quantas e quais são as cidades que participam da rede CNEC on-line? 

_________________________________________________________________________ 

 

6.5.O CNEC on-line tem sido utilizado com maior freqüência... 

(   ) Para os alunos no atendimento de dúvidas em relação aos conteúdos não assimilados; 

(   ) Para informações gerais/ educativas 

(   ) Para o enriquecimento de aprendizagem 

(   ) Para o intercâmbio entre outros docentes/ discentes de outras instituições; 

(   ) Para a formação continuada de professores 

 

6.6.Assinale quantas alternativas desejar: 

(   ) Já tinha familiaridade com a informática; 

(   ) Recebeu treinamento específico; 

 

7.Principais dificuldades encontradas para a implantação e manutenção Do CNEC on-line? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

8. Principais vantagens desse portal na formação docente: 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

9. Principais vantagens desse portal na formação dos alunos? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

 

 

Obrigada! 

Pesquisadora Lívia Beatriz da Silva Oliveira 
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APÊNDICE II 

ROTEIRO PARA COLETA DE DADOS DOS PROFESSORES 
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Prezado professor, 
 
As questões a seguir visam identificar como os professores estão utilizando a CNEC 

on-line. Gostaria que respondesse a todas. Você não precisa identificar pelo nome. A sua 

colaboração, da forma mais sincera possível, é muito importante. Desde já agradeço a sua 

participação neste estudo. 

 

Questionário 
 

1.Formação: 

Graduação em_____________________________________________(   ) Licenciatura 

(   ) Pós-Graduação em____________________(   ) Mestrado em_____________________ 

 

2. Leciona no Ensino                              (   )Fundamental                                 (   ) Médio 

(   ) menos de 5 anos                               (   )entre 5 a 10 anos            (   ) mais de 10 anos 

Observação: _______________________________________________________________ 

 

3. Leciona a disciplina de ____________________________________________________ 

 

4.Quanto ao uso da informática na educação 

(   ) ...acredito, com grande expectativa porque____________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

(   ) ... acredito, com restrições, porque__________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

(   ) ... não acredito, rejeitando esta inovação porque_______________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

5.Quanto a sua experiência  no portal da CNEC... (assinale quantas informativas necessitar)  

(   ) já utilizei para o preparo de aulas e avaliações; 

(   ) já utilizei para desenvolver processos de recuperação; 

(   ) já utilizei para o esclarecimento de dúvidas de aprendizagem;  

(   ) já utilizei para troca de experiências com  professores de outras escolas da CNEC; 
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(   ) já utilizei para pesquisa; 

 

6. Seu preparo para o uso da informática como ferramenta de apoio pedagógico 

(   ) Se deu fora da proposta da CNEC on-line; 

(   ) Concilia conhecimentos anteriores com a proposta da CNEC on-line; 

(   ) Se deu a partir da proposta da CNEC on-line. 

(   ) Outros. 

 

7.Quais são as suas expectativas em relação à CNEC on-line? 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

Foram alcançadas? (   ) Sim      (   ) Não 

 

8. A escola oferece alternativas de atualização ou formação continuada através do portal 

por meio de: 

(  ) Palestras sobre diversos temas relacionados à educação no mundo atual, inclusive a 

utilização de tecnologias no contexto escolar; 

(   ) Cursos de atualização na área pedagógica; 

(   ) Cursos de atualização na área de conhecimento específico; 

(   ) Cursos de introdução aos recursos de informática; 

(   ) Outros. 

 

Quais?___________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

9. Quais são os seus objetivos em relação ao trabalho com essa tecnologia de ensino? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
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10.Você acha que progrediu desde a primeira atividade pedagógica que desenvolveu com a 

CNEC on-line até agora? (   ) Sim     (   ) Não 

Explique o por que da sua resposta. 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

11 O rendimento de seus alunos se modificou depois do início das atividades com a CNEC 

on-line? Explique o por que de sua resposta. 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

12.Você acha que o portal contribui positivamente no seu trabalho pedagógico? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

13. É você que prepara as atividades pedagógicas utilizadas na CNEC para sua disciplina? 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

14.Você tem planos de desenvolver outras atividades utilizando a CNEC on-line com os 

alunos? Quais?____________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
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15. Como você considera as atividades desenvolvidas nesta escola pela CNEC on-line? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

16. Como você considera a postura e o trabalho dos coordenadores deste portal educativo? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

 

 

Muito obrigada! 

Pesquisadora Lívia Beatriz da Silva Oliveira 
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APÊNDICE III 

ROTEIRO PARA COLETA DE DADOS DOS ALUNOS MONITORES 
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Prezado aluno, 

 
As questões a seguir visam identificar como os professores estão utilizando a CNEC 

on-line. Gostaria que respondesse a todas. Você não precisa identificar pelo nome. 

 

Questionário 
1.Idade: ______________________ 1.2. Série que está cursando: ____________________ 

 

2.Sendo aluno do colégio como você vê o portal? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

3.Que critérios foram adotados para você participar desse portal? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

4. Que atividade você desenvolve na CNEC on-line? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

5.Que tipo de conhecimento está adquirindo através dessa experiência? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

6. Qual das atividades realizadas no CNEC on-line que mais gostou? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
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7. Você costuma fazer pesquisa pela CNEC on-line para elaborar os seus trabalhos? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

8. Algum professor recomenda como fonte de pesquisa a utilização da CNEC on-line em 

trabalhos escolares?   (   ) Sim                    (   ) Não 

8.1. Se a resposta foi afirmativa: professor de que disciplina? ________________________ 

_________________________________________________________________________ 

8.2. Que recomendações o professor costuma realizar? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

9.O seu rendimento modificou depois do início das atividades com a CNEC on-line. 

Explique sua resposta. 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

 

 

Muito Obrigada! 

Pesquisadora Lívia Beatriz da Silva Oliveira 
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APÊNDICE IV 

ROTEIRO PARA COLETA DE DADOS DO DIRETOR 
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Prezado diretor, 

 
As questões a seguir visam identificar como os professores estão utilizando o 

CNEC on-line. Gostaria que respondesse a todas. Desde já agradeço a sua participação 

neste estudo.  

 

Questionário 
1. O senhor acredita que a CNEC on-line pode contribuir para o processo de aprendizagem 

dos alunos? Quais as vantagens e desvantagens? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

2. A CNEC on-line está inserida no projeto pedagógico desta escola? Como? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

3.Pela sua experiência qual a melhor maneira de dotar os professores dos conhecimentos 

necessários para utilizar a CNEC on-line? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

4.Na sua opinião, quem deve planejar as atividades da CNEC on-line: o próprio professor 

ou os coordenadores? Ou os dois juntos conjuntamente? Nesta escola, como este 

planejamento tem acontecido? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________
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_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

5. Como o senhor avalia o uso da CNEC on-line nesta escola desde a sua implantação? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

6. O que o senhor espera dos professores e coordenadores em relação e este trabalho? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

7. Quais são as expectativas e planos desta escola em relação à CNEC on-line para o ano 

2004? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

 

 

Muito obrigada! 

Pesquisadora Lívia Beatriz da Silva Oliveira 
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ANEXO I 
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GLOSSÁRIO 
 

 

 

Bancos de dados mysql: uma coleção de dados de arquivos inter-relacionados, de 

armazenamento e organização de certos dados, para posterior processamento, operacional, 

consulta, análise. 

Byte: um único caracter de dados composto por uma combinação de bits que o computador 

processa ou armazena como uma unidade. 

Correio eletrônico ou e-mail: mensagens criadas, enviadas e lidas em computadores. 

Editor de textos: software e hardware que são usados para criar, editar, formatar, 

armazenar e imprimir documentos. 

Internet: rede mundial de informação que liga computadores através de linha telefônica. 

Linguagem de programação: linguagem em que são escritos os programas de 

computador. 

Logo:  linguagem de programação que apresenta características especialmente elaboradas 

para implementar uma metodologia de ensino baseada no computador (metodologia Logo) 

e para explorar aspectos do processo de aprendizagem. 

Memória: armazena os dados de trabalho e as instruções. 

Office: pacote de programas contendo os principais aplicativos utilizados atualmente 

como: Word (processador de textos), Excel (planilhas eletrônicas). 

On-line: significa estar conectado a outros computadores, ou a uma rede de computadores. 

Termo também utilizado para descrever os serviços oferecidos pela Internet. 

Paint: aplicativo do Windows voltado para a edição gráfica, isto é, para o usuário criar 

símbolos e figuras. 

Planilha: conjunto de linhas e colunas que estão dispostas em sua área de trabalho. 

Portal: site que funciona como porta de entrada da Internet, oferecendo desde serviço 

como e-mail e bate papo até links para sites de conteúdos diversos. 

Power Point: aplicativo do Windows voltado para desenvolver apresentações, slides, capas 

de trabalho, animações, entre outros. 
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Ram: dispositivo de memória usado para armazenamento de dados ou instruções de 

programas por curto período de tempo. 

Site: lugar em que se tem acesso a informações, usando um computador e um programa de 

navegação. 

Sistema operacional: é o programa mais importante, pois é esse software o responsável 

pelo funcionamento do computador. 

Software: sistema operacional que controla a execução de programas de computador e 

pode proporcionar funções como o controle/saída, a alocação de memória, a gerência de 

dados e outros serviços afins. 

Telemática: integração das telecomunicações e informática.  

Windows: sistema operacional que dispõe de uma interface gráfica simplificada para o 

usuário e recursos embutidos de multitarefa, redes e Internet.  

Workshops: prática, laboratório, oficina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


