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RESUMO 

 

 

O presente estudo investigou a integração do laboratório de informática ao currículo em 

unidades escolares do sistema municipal de Fortaleza, Ceará, analisando suas formas de uso e 

sua relação com planejamento pedagógico implementado. A metodologia, com ênfase 

qualitativa e caráter etnográfico, foi realizada de forma mista, a partir de aplicação de 

questionários e pesquisa de campo. Utilizamos as técnicas da observação participante e 

entrevista semi-estruturada com um professor do LIE e um professor da sala de aula. Os 

sujeitos foram selecionados a partir de critérios previamente definidos, como realização de 

atividades desenvolvidas na sala de aula articuladas com o laboratório de informática, 

participação em planejamentos na escola e disponibilização e interesse em participar da 

pesquisa. Os resultados da pesquisa apontaram que o laboratório de informática vêm sendo 

utilizado sistematicamente na escola, a partir de diferentes modalidades. Entretanto, ainda, são 

muitas as dificuldades encontradas que impedem práticas mais interacionistas e integradas ao 

currículo escolar. As práticas, muitas vezes, estão impregnadas de uma abordagem 

instrucionista, limitando o uso pedagógico, resultado de um planejamento funcional, reflexo 

de currículo tradicional preso a tempos e espaços, mostrando a necessidade de aprofundar o 

caráter interdisciplinar e transversal do uso do laboratório de informática na escola, a partir de  

discussões mais epistemológicas. 

 

Palavras-chave: Laboratório De Informática Educativa. Integração Ao Currículo Escolar. 

Planejamento Pedagógico. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

 

The present study investigated the integration of the computer lab in the curriculum of the 

municipal school units of Fortaleza, Ceará, analyzing its forms of use and its relationship to 

educational planning implemented. The methodology, with emphasis on qualitative and 

ethnographic, was performed in mixed form, from questionnaires and field research. We use 

the techniques of participant observation and semi-structured interview with a professor at the 

LEI and a classroom teacher. The subjects were selected based on predefined criteria such as 

execution of activities developed in the classroom, articulated with the computer lab, 

participation in school planning and, provision and interest to participate of study. The survey 

results indicated that the lab have been used systematically in school, from different 

modalities. However, there are still many difficulties which prevent practices most 

interactional and integrated into the school curriculum. The practices, often, are impregnated 

of an instructional approach, limiting the pedagogical use, result of a functional planning, 

reflecting an traditional curriculum arrested to time and space, showing the need to deepen the 

interdisciplinary and transversal character of use of the computer lab in school, from 

epistemological discussions. 

 

Keywords: Computer Laboratory in Education. Integration to the Educational Curriculum. 

Pedagogical Planning. 
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1 INTRODUÇÃO  
 

 

Tem de todas as coisas. Vivendo, se aprende; 

mas o que se aprende, mais, é só a fazer 

outras maiores perguntas. 

(Guimarães Rosa, “Grande Sertão: Veredas”) 

 

 

A sociedade atual está imersa em tecnologias digitais. Este contexto é marcado 

por diferentes formas de comunicação, expressão, pensamento e conhecimento em rede, 

provocando rápidas transformações, que interferem e influenciam direta ou indiretamente as 

relações dos sujeitos, sejam as mais simples, sejam as mais complexas. E, a escola, espaço de 

interação e produção de conhecimento, não poderia passar incólume a todas essas questões. 

 

 

O processo de informatização é uma realidade nas escolas, sejam elas públicas ou 

privadas (ALMEIDA, PRADO, 2008a). Constata-se cada vez mais o uso de computadores em 

atividades administrativas, em práticas de ensino ou em outras atividades escolares. O 

município de Fortaleza, local do presente estudo, vem nestes últimos anos implantando em 

suas unidades escolares laboratórios de informática e preparando professores para atuar nesses 

espaços.  

 

 

Esta realidade vem gerando muita preocupação e interesse por parte de 

especialistas em educação e pesquisadores de maneira geral. Várias pesquisas, estudos e 

encontros científicos vêm sendo desenvolvidos nos últimos períodos acerca do uso de 

laboratórios de informática nas escolas, em temas que variam da formação de professores ao 

currículo, passando também pelos aspectos da gestão educacional, planejamento pedagógico e 

a dinâmica escolar.  

 

 

Uma dessas preocupações refere-se à falta de compreensão de muitos gestores de 

ensino que relacionam o desempenho da aprendizagem dos alunos à inserção de novas 

tecnologias na escola, sem nenhuma discussão mais apurada do seu uso, ou uma reflexão 

acerca de como vem sendo realizada a integração dessas tecnologias ao currículo escolar. A 

inserção de diferentes tecnologias na escola, especificamente o computador, não pode ser 
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compreendida como a panacéia para os problemas da educação. Ele em si não tem autonomia 

para provocar transformação na escola (ALMEIDA, 2000), pode instigar a necessidade de 

mudança.  

 

 

Apesar das escolas públicas brasileiras estarem ampliando significativamente seu 

parque tecnológico, implantando laboratórios de informática, o uso de computadores na 

escola ainda é muito limitado (ALMEIDA, PRADO, 2008a). Muitas das práticas realizadas 

nas escolas com o uso destas tecnologias, ainda, são consideradas tradicionais, caracterizadas 

por Cysneiros (1999) como inovação conservadora. 

 

 

Apesar de não se questionar mais a presença de computadores na escola, é 

imprescindível refletir acerca da utilização destas tecnologias. Não basta à escola apropriar-se 

de computadores para o uso de suas atividades de ensino, é necessário que esteja preparada 

para assumir diferentes perspectivas do fazer pedagógico, que vislumbre o leque de 

oportunidades que podem suscitar, provocar e sugerir no espaço escolar quando integrado ao 

currículo. 

 

 

Minha caminhada profissional, permeada de questionamentos e inquietações 

acerca do processo de ensino e aprendizagem e meu envolvimento com a temática em 

questão, me impulsionaram a propor tal pesquisa, voltada para a integração do laboratório de 

informática ao currículo escolar.  

 

 

No decorrer da minha vida acadêmica e profissional como educadora em 

diferentes níveis e modalidades de ensino, em instituições públicas e privadas, a preocupação 

que mais inquietava era qual meu papel diante do processo de construção do conhecimento. E 

uma das questões que vinha sempre à tona era como subsidiar o currículo a partir de 

tecnologias existentes na escola, vislumbrando um projeto educativo e apoiado pelo 

planejamento pedagógico.  

 

 

Lembro com certo saudosismo, quando aluna do Ensino Médio, em turma de 

formação de professores, nas aulas de Didática do Ensino Fundamental os professores traziam 

diferentes tecnologias para serem apresentadas como recursos didáticos, como vídeos, jogos, 
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álbuns de ilustrações. As imagens ainda vivas na memória trazem com nitidez as discussões 

relacionadas ao uso destes recursos, no sentido de tornar as aulas mais interessantes e 

significativas para os alunos. 

 

 

Hoje, com maior lucidez teórica compreendo que aquelas aulas expressavam a 

necessidade de apresentar um conjunto de ações pedagógicas relacionadas e necessárias entre 

si, propostas e discutidas pelos professores no planejamento da escola, com o intuito de 

subsidiar os futuros professores teórica e metodologicamente, na perspectiva da integração 

destas tecnologias ao currículo escolar e, consequentemente, favorecer o processo de ensino e 

aprendizagem.  

 

 

Na década de 1990 atuando como coordenadora pedagógica das primeiras séries 

do Ensino Fundamental em escola da rede privada tive a oportunidade de acompanhar 

projetos relacionados a inserção de laboratórios de informática nas escolas. Naquela época, 

consideravam-se uma prática “avançada” as escolas privadas contratarem assessorias 

pedagógicas para implementarem projetos com o uso de softwares educativos. Apesar dos 

projetos partirem de conteúdos relacionados ao currículo de cada série, as atividades 

propostas eram prontas, fechadas e planejadas sem a presença do professor da sala de aula, 

consequentemente, o papel deste professor limitava apenas a acompanhar os alunos ao 

laboratório, não tendo nenhuma intervenção pedagógica sobre os processos educativos 

desenvolvidos naquele ambiente. 

 

 

Nestes últimos 10 anos na rede pública, especificamente, no município de 

Fortaleza, a Secretaria Municipal de Educação (SME) vem inserindo tecnologias digitais em 

suas unidades escolares, por meio da implantação de laboratórios de informática, 

denominados laboratórios de informática educativa (LIE). O processo foi iniciado em 1998 

com a implantação de 06 laboratórios, doados pelo Programa Nacional de Informática na 

Educação (PROINFO). Em 2011, o sistema de ensino de Fortaleza com, aproximadamente, 

420 escolas, completa um parque tecnológico de 226 laboratórios.  

 

 

No ano de 2001, o município de Fortaleza, implementou em seu sistema de ensino 

26 novos laboratórios de informática. Em uma das escolas, atuava como professora do Ensino 
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Fundamental e, a partir de critérios propostos pela SME, fui selecionada para atuar neste 

“novo” espaço. Eu e os outros professores selecionados fomos encaminhados ao Centro de 

Referência do Professor (CRP). Ficamos durante um período de 06 meses realizando 

diferentes cursos relacionados ao uso pedagógico de computadores na escola e participando 

de estágio supervisionado em diferentes ambientes deste Centro.  

 

 

O CRP é um espaço destinado, principalmente, a formação de professores do 

sistema municipal de Fortaleza, na área de Informática Educativa, contemplando ações do 

Programa Municipal de Informática Educativa (PMIE). O projeto pedagógico original do 

CRP foi coordenado e assessorado por uma equipe da Faculdade de Educação (FACED) da 

Universidade Federal do Ceará (UFC). E o projeto da rede lógica da utilização de 

computadores com fins pedagógicos teve a autoria do professor Dr. Hermínio Borges Neto 

(FACED/UFC), que fez todo o acompanhamento técnico, a partir de um projeto de monitoria 

(CENTRO de Referência do Professor, 2002).  

 

 

O estágio no CRP oportunizou participar de aulas com alunos provenientes das 

escolas, acompanhar os planejamentos juntos aos professores e realizar oficinas de 

manutenção, possibilitando adquirir conhecimento da rotina do laboratório de informática e 

da relação dos professores e dos alunos neste espaço com o uso de computadores, subsidiando 

assim, as novas experiências a porvir no LIE. 

 

 

A experiência como professora no LIE foi iniciada no final desse mesmo ano de 

2001 em um laboratório sem acesso à internet e com muitas dificuldades técnicas. Apesar do 

entusiasmo visível de toda a comunidade escolar com a implantação do LIE, a escola não se 

organizou pedagogicamente para recebê-lo, os professores das salas de aula não participaram 

de nenhuma formação específica, os planejamentos não contemplavam esse “novo” ambiente, 

o LIE.  

 

 

O laboratório funcionou sistematicamente, entretanto a escola não compreendia 

sua dimensão pedagógica. O LIE era usado sem explorar todas suas possibilidades educativas 

e sem relacioná-lo diretamente ao currículo, o que será discutido posteriormente no 

desenvolvimento desta pesquisa, procurando revelar como são realizadas as práticas 

http://www.sme.fortaleza.ce.gov.br/crp/
http://www.sme.fortaleza.ce.gov.br/crp/
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implementadas nos laboratórios das escolas e sua relação com a sala de aula, buscando 

compreender porque tais práticas não conseguem muitas vezes potencializar pedagogicamente 

o uso do LIE e integrá-lo ao currículo escolar.  

 

 

Em 2004, a partir de concurso público, fui atuar como técnica em educação em 

uma Secretaria Executiva Regional
1
, e passei acompanhar um grupo de professores lotados 

em laboratórios nas escolas daquela Regional, organizando, junto com os professores, 

encontros, reuniões e oficinas. No inicio, os encontros resumiam em reclamações e 

lamentações, oriundas de problemas técnicos, lentamente foram sendo introduzidas outras 

discussões, voltadas para questões de cunho pedagógico, instigando naquele grupo a vontade 

de estudar e conhecer as possibilidades do laboratório de informática na escola.   

 

 

Desde 2004, estou lotada na SME, especificamente na equipe da Coordenação do 

Ensino Fundamental e Médio (CEFM), com um olhar mais preciso para os laboratórios de 

informática. Esta função me oportuniza participar de discussões acerca da prática e, 

conseqüentemente, da formação de professores que atuam nestes ambientes, como também 

das exigências dos gestores do sistema de ensino e escolares por resultados diferenciados no 

desempenho dos alunos nas escolas que implementaram LIE. As demandas por resultados dos 

gestores, na maioria vezes, ocorrem sem nenhuma discussão de como o LIE foi inserido 

nestas escolas e, nem como vem sendo desenvolvidas ações da própria escola e da SME 

voltadas para sua integração ao currículo. 

 

 

Em 2005, a função de técnica em educação vem oportunizando, acompanhar, 

juntamente, com o CRP a implementação de um convênio de cooperação entre a Prefeitura 

Municipal de Fortaleza (PMF) e a UFC. O convênio é voltado para a formação e 

acompanhamento de professores que atuam direta ou indiretamente na área de informática 

educativa, subsidiando suas práticas e favorecendo o processo de ensino e aprendizagem e 

oportunizando a participação destes profissionais em cursos, seminários, palestras, estudos e 

discussões acerca das mais atuais abordagens relacionadas a inserção das tecnologias digitais 

ao cotidiano escolar.  

� 
1
 Em 1997, sob o pretexto de descentralizar as ações administrativas, a gestão territorial de Fortaleza foi 

estruturada em seis regiões. Para cada uma das regiões, foi criada uma Secretaria Executiva Regional (SER), de 

modo que estas passaram a agrupar os bairros da cidade que estavam sob a delimitação territorial das áreas de 

abrangência das referidas regiões. (LEITE, 2006, p. 33) 
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A atividade profissional que desenvolvo como técnica em educação e professora 

de um LIE, no mesmo sistema de ensino, permite participar de discussões acerca do uso do 

computador como ferramentas pedagógicas e do laboratório como espaço de aprendizagem, 

possibilitando diferentes olhares e fomentando vários questionamentos acerca das 

perspectivas e limites do uso do LIE, necessários para investigar a sua integração no currículo 

escolar.  

 

 

Diante dessa realidade, procuramos compreender melhor como os laboratórios 

vêm sendo inseridos no contexto da escola, analisando seu uso, sua relação com o currículo 

escolar, com o planejamento pedagógico e com os sujeitos do processo de ensino e 

aprendizagem, compreendendo seu potencial educativo, numa abordagem transversal.  

 

 

Com o intuito de oferecermos contribuições aos professores dos LIE e das salas de 

aula das escolas públicas que sirvam de subsídios para que estes possam avaliar, intervir e 

propor práticas que favoreçam a integração destes espaços na escola abordamos as seguintes 

questões: 

 

 

1. O uso do LIE na escola vem favorecendo práticas educativas que 

evidenciam formas inovadoras ou estão apenas reproduzindo práticas 

tradicionais, utilizando outras tecnologias?  

2. Como as atividades desenvolvidas no LIE vêm sendo articuladas com a sala 

de aula?  

3. De que forma o planejamento pedagógico implementado na escola busca a 

integração entre o LIE e currículo escolar? 

4. Qual a concepção de currículo subjacente as práticas relacionadas à 

utilização do LIE na escola? 

 

 

Enfim, realizamos uma pesquisa que teve como objetivo geral: investigar a 

integração do LIE ao currículo escolar, analisando suas formas de uso e sua relação com 

planejamento pedagógico implementado na escola.  Os objetivos específicos do trabalho 

foram: a) Verificar as formas de utilização do LIE que vem sendo implementadas na escola; 
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b) Acompanhar a relação entre as práticas desenvolvidas no LIE e a sala de aula e c) 

Acompanhar a forma e produção do planejamento em uma unidade escolar do sistema 

municipal de ensino de Fortaleza, verificando a utilização do LIE para o desenvolvimento do 

currículo. 

 

 

Com o intuito de discutirmos os questionamentos apresentados e atendermos os 

objetivos propostos, a dissertação foi estruturada em cinco capítulos. No capítulo 2, 

introduzimos o tema estudado, apresentando a trajetória das tecnologias digitais, 

principalmente, o computador, discutindo suas diversas formas de uso e sua integração ao 

currículo escolar, a partir de diferentes abordagens e pontuando estudos empíricos 

relacionados à temática. No capítulo 3, descrevemos a metodologia da pesquisa, relacionando 

os procedimentos metodológicos de investigação que foram realizados. No capítulo 4, 

apresentamos a sistematização dos resultados obtidos e análise dos dados encontrados durante 

a pesquisa. Enfim, no capítulo 5, apresentamos as considerações finais da presente pesquisa e 

as possibilidades de novos estudos.  

 

 

Esperamos que o presente estudo revele um pouco da realidade da escola, 

desvendando suas descobertas e desafios diante da inserção do uso LIE no cotidiano escolar, 

no sentido de contribuir para compreender melhor práticas, conceitos e processos dos sujeitos 

envolvidos, possibilitando aos professores diferentes formas de utilização destes espaços de 

aprendizagem e abrindo novas discussões acerca da necessidade de mudanças na  concepção 

de escola.  
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2 PERCURSO TEÓRICO 
 

 

Aprender é passar da incerteza a uma certeza 

provisória que dá lugar a novas descobertas e 

as novas sínteses. 

(MORAN, [s.d]), p. 02 

 

 

O presente capítulo objetiva discutir aspectos teóricos e pesquisas relacionadas ao 

uso das tecnologias digitais, especificamente o uso computador, e sua integração ao currículo 

escolar.  

 

 

Introduzimos a temática apresentando a tecnologia como um elemento presente 

em toda a história da humanidade, pontuando a trajetória das tecnologias digitais, os 

computadores, na escola, discutindo seu uso e sua integração ao currículo escolar, com suas 

implicações e perspectivas. Em seguida, abordamos diferentes concepções de currículo e 

planejamento pedagógico. E em outro momento, apresentamos estudos empíricos 

relacionados à temática em questão.   

 

 

2.1 Trajetória educacional da tecnologia digital  
 

 

Segundo Kenski (2003), o desenvolvimento da humanidade assemelha-se à das 

tecnologias desenvolvidas em diferentes épocas. Para a autora, a evolução tecnológica muda 

formas de comunicação, cria novos hábitos, influi na divisão do trabalho e, 

consequentemente, nas relações sociais, políticas e econômicas. A presença de tecnologias na 

sociedade atual, especificamente as digitais, oferecem uma variedade de possibilidades, seja 

no estabelecimento de relações sociais, seja no acesso à informações, que ultrapassam tempos 

e espaços e que numa relação dialética com os sujeitos exigem novos processos do pensar e 

do agir.  

A economia, a política e a divisão social do trabalho refletem os usos que os homens 

fazem das tecnologias que estão na base do sistema produtivo, em diferentes épocas. 

O homem transita culturalmente mediado pelas tecnologias que lhes são 

contemporâneas. Elas transformam suas maneiras de pensar, sentir, agir. Mudam 
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também suas formas de se comunicar e de adquirir conhecimento (KENSKI, 2003, 

p. 21). 

 

 

As evoluções tecnológicas provocam constantes mudanças na organização das 

sociedades e no pensamento humano, exigindo independência e autocrítica em relação à 

seleção de informações e obtenção do conhecimento (ALMEIDA, 2000). A presença de 

computadores possibilita aquisição do conhecimento, desenvolvimento de diferentes modos 

de representação e de compreensão do pensamento e, introduzem outras formas de atuação e 

interação entre as pessoas (ALMEIDA, 2000).  

 

 

Dessa maneira, os indivíduos assumem diferentes papéis, que refletem em toda a 

estrutura social, inclusive na escola. As velozes transformações tecnológicas da atualidade 

impõem novos ritmos e dimensões à tarefa de ensinar e aprender (KENSKI, 2008), pensar, 

expressar e desenvolver o currículo na escola. 

 

 

Inicialmente, a maioria dos estudos e das pesquisas era relacionada à 

investigações sobre o uso de computadores, aplicado à utilização de softwares e hardwares. 

Nos Estados Unidos da América (EUA) a primeira atividade voltada à utilização de 

computadores na educação ocorreu nos finais da década de 1950 (ALMEIDA, 2008, de 

acordo com Fontes, Vieira e Gonçalves, 1999, p. 517). A partir da década de 1970, constatou-

se em diferentes países a introdução mais efetiva de computadores nas escolas e aumentou a 

implementação de ações emanadas de programas federais voltados para aplicação de projetos 

educacionais, ganhando um vulto ainda maior a partir de 1980. (ALMEIDA, 2008). 

 

 

Na década de 1980, o uso de computadores era considerada um avanço 

significativo para a educação. Uma atividade escolar realizada com o uso destas tecnologias 

consistia numa prática inovadora para a escola. Caracterizava-se como “uma solução em 

busca de problemas” (CYSNEIROS, 2003, p. 20). Muitos educadores e estudiosos não tinham 

a preocupação em discutir aspectos necessários para a compreensão do uso de computadores 

no processo educativo, o objetivo proposto, a área do conhecimento envolvida, o conteúdo 

apreciado, enfim, o projeto da escola em questão (CYSNEIROS, 2003).  
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Na década de 1990, no Brasil, o marco foi a criação da Secretaria de Educação a 

Distância (SEED). Desde então, a SEED vem impulsionando vários programas e projetos 

voltados para a introdução destas tecnologias na escola e na formação dos professores para 

seu uso educacional (ALMEIDA, 2008).  

 

 
Os programas de formação de professores voltados ao domínio pedagógico das TIC 

desenvolvidos têm como eixo a formação contextualizada na realidade da escola e 

na prática pedagógica do professor com o uso de TIC com alunos, proporcionando 

avanços no processo de incorporação das TIC na escola, que tem maiores chances de 

se enraizar e criar cultura de uso das TIC nas escolas, nas situações em que há um 

efetivo envolvimento das lideranças que dirigem as escolas e nos sistemas de ensino 

(apud ALMEIDA, 2008, p 119 [parafraseando ALMEIDA, 2000]).  

 

 

Lucena (2006), afirma que atualmente vêm sendo conduzidas inúmeras ações, 

sejam elas nacionais ou regionais relacionadas a inserção das tecnologias digitais nas escolas, 

com a implantação de laboratórios de informática, promovendo a criação de escolas “ditas 

informatizadas”, não existindo dúvidas sobre os alunos de hoje estarem inseridos em uma 

sociedade da informação e comunicação. Não descaracterizamos a importância da inserção 

destas tecnologias na escola, entretanto ponderamos 

 

 
[...] não apenas a massificação de equipamentos informáticos e de conectividade, 

mas também a alteração dos métodos tradicionais de ensino e de aprendizagem, para 

a qual é preponderante a existência de ferramentas e de materiais pedagógicos e 

conteúdos adequados” (Plano Tecnológico da Educação, ME, 2007, apud DIAS, 

2008, p 08). 

 

 

A questão não está na massificação dos computadores, do acesso a conexão banda 

larga, de programas de formação, a discussão está na abordagem pedagógica implementada 

nos modelos de formação, no uso destas tecnologias e sua integração ao currículo escolar.  

 

 

Nesse sentido, na próxima seção discutimos o uso das tecnologias digitais, 

especificamente o computador, na escola, a partir de diferentes abordagens pedagógicas. 
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2.2 Uso de computadores na escola: abordagem construcionista ou 

instrucionista? 
 

 

Além da evolução tecnológica, também se realizou desde a década de 1970 uma 

discussão acerca das teorias da aprendizagem relacionadas à perspectiva do uso de 

computadores na educação. Segundo Almeida (2008), desde esse período, alguns estudiosos 

defendiam o uso de computadores para a realização das tarefas escolares tradicionais, como 

ministrar conteúdo e realizar avaliações, uma proposta denominada de instrucionismo, 

baseada no behaviorismo.  

 

 

Outros estudiosos, entre eles, Papert, defendiam o uso de computadores para 

provocar mudanças na educação, sugerindo a realização de tarefas que fugiam da proposta 

convencional da escola (ALMEIDA, 2008). Papert, inspirando-se no construtivismo 

piagetiano, criticava a proposta instrucionista, afirmando que “a tecnologia educacional ou 

computadores em educação achava-se em estágio da composição linear de velhos métodos 

instrucionistas com novas tecnologias” (PAPERT, 1985, p. 56). O teórico concebeu a 

linguagem de programação, denominada LOGO e a abordagem construcionista, discutida e 

referendada por autores como Valente (1990) e Almeida (2008).  

 

 

Na abordagem instrucionista, as atividades são mecânicas e repetitivas, 

apresentam o conhecimento de forma fragmentada, estanque, metódica e modular. O 

desenvolvimento de experiências parte de pressupostos comportamentalistas, baseados na 

concepção Behaviorista, que concebe a aprendizagem por meio de estímulos-respostas. Não 

são considerados os processos de construção, apenas a resposta final do aluno. Para Almeida 

(2000, p.15): 

 

 
A abordagem instrucionista: a primeira aplicação pedagógica do computador foi 

planejada para usá-lo como uma máquina de ensinar skinneriana e empregava o 

conceito da instrução programada. Por essa ótica, o conteúdo a ser ensinado deve ser 

subdividido em módulos estruturados de forma lógica de acordo com a perspectiva 

pedagógica de quem a planejou a elaboração do material instrucional. No final de 

cada módulo, o aluno deve responder a uma pergunta, cuja resposta correta leva ao 

módulo seguinte. Caso a resposta do aluno não seja correta, ele deve retornar aos 

módulos anteriores até obter sucesso. 
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Ainda para a autora, a escola deve vislumbrar as possibilidades que o computador 

pode oferecer para a construção de aprendizagens, a partir de uma abordagem construcionista. 

Nessa abordagem, o construcionismo (PAPERT, 2008; ALMEIDA, 2000; VALENTE, 1993) 

afirma que as situações com o uso de computadores devem permitir ao aluno refletir sobre o 

que está sendo representado. Jogos, programas, aplicativos, softwares, sites, ferramentas de 

comunicação, ambientes de colaboração devem favorecer aos professores e os alunos a 

oportunidade de simular, praticar e vivenciar as mais diversas situações, possibilitando a 

elaboração de diferentes processos de aprendizagem, considerados a partir de uma perspectiva 

hipertextual. Esta perspectiva sugere ao processo de aprendizagem: 

 

 
vias de acesso e instrumentos de orientação sob forma de diagramas, de redes ou de 

mapas conceituais manipuláveis e dinâmicos, o que vem favorecer, segundo Lévy, 

um domínio mais rápido e fácil da matéria do que através do audiovisual clássico ou 

do suporte impresso tradicional (LÉVY, 1993, p.41 citado em KOMESU 2004, 

p.30). 

 

 

Na escola, partindo de uma abordagem construcionista, o uso de computadores 

deve provocar situações em que os conhecimentos sejam apresentados em forma de teia, o 

ensino seja minimamente valorizado, possibilitando ao aluno à descoberta e a construção do 

conhecimento, dando “ênfase na aprendizagem ao invés de colocar no ensino; na construção 

do conhecimento e não na instrução” (VALENTE, 1993, p.20). O uso desta tecnologia digital 

partindo de um projeto educativo inovador de escola, entre outras questões, deve facilitar: 

 

 
o processo de ensino-aprendizagem: sensibilizam para novos assuntos, trazem 

informações novas, diminuem a rotina, nos ligam com o mundo, com as outras 

escolas, aumentam a interação (redes eletrônicas), permitem a personalização 

(adaptação ao ritmo de trabalho de cada aluno) e se comunicam facilmente com o 

aluno, porque trazem para a sala de aula as linguagens e meios de comunicação do 

dia-a-dia. (MORAN, 1994, citado por PACHANE, 2008, p.126). 

 

 

Nesse sentido, a presença de tecnologias digitais na escola pode gerar 

deslumbramento e fazer com que pessoas acreditem que elas por si só irão resolver os 

problemas existentes na escola, “[...] mas o deslumbramento, o encantamento e a expectativa 

de que ela possa resolver magicamente nossos problemas é uma forma simplista de alimentar 

novas e perigosas dependências” (MORAN, 2005, p. 173), é importante que sua inserção e 

seu uso estejam incorporados e integrados ao projeto educativo para o desenvolvimento do 

currículo escolar.  
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Assim, na próxima seção tratamos das práticas desenvolvidas na escola, seus 

espaços, seus sujeitos, sua relação, suas concepções, na perspectiva de compreendermos as 

perspectivas e os desafios da integração do laboratório de informática ao currículo escolar, 

considerando as inovações tecnológicas e inovações pedagógicas. 

 

 

2.3 Integração do laboratório de informática ao currículo escolar: inovações 

tecnológicas ou inovações pedagógicas?  
 

 

Considera que nesta primeira década do século 21 um grande número de escolas 

já é informatizada. Estima-se que em 2010 o Ministério da Educação (MEC) implantou 

aproximadamente, em 80 mil escolas novos laboratórios de informática. No município de 

Fortaleza, local da pesquisa, o parque tecnológico do seu sistema de ensino tem 226 

laboratórios, num total de 420 escolas.  

 

 

Informatização não significa integração das tecnologias ao currículo escolar. Estas 

tecnologias devem estar a serviço de um projeto educativo, inseridas às práticas pedagógicas, 

articuladas as atividades curriculares e exploradas como ferramentas de aprendizagem. 

 

 

Muitas das instituições escolares que inseriram laboratórios de informática em seu 

cotidiano não conseguiram implementar mudanças. O computador é usado como uma 

máquina de ensinar otimizada, sem reflexão sobre suas possibilidades para a aprendizagem de 

novas formas de pensar (PAPERT, 2008).  A maioria das práticas consideradas inovadoras 

com o uso desta tecnologia digital constitui ações isoladas (PRADO, 2005). Na realidade, o 

que vem sendo presenciado nas escolas é a utilização do laboratório de informática, associado 

à práticas conservadoras, compreendida pela utilização dos computadores “[...] basicamente 

como „enfeites‟ de técnicas tradicionais de ensino, dourando a pílula, tornando o ensino 

tradicional mais atraente” (CYSNEIROS, 1999, p. 21).  

 

 

Damasceno (2006) afirma que o computador vem sendo subutilizado, as aulas 

ocorrem em momentos “especiais”, presa a um cronograma de atendimento das turmas no 
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laboratório. As atividades desenvolvidas nos laboratórios limitam-se à mesma rotina de aula, 

apresentando uma estrutura pedagógica sem alterações, com currículos fechados e uma 

dinâmica pragmática, mostrando que a escola, ainda, está impregnada de uma concepção 

tradicional. Almeida e Prado (2008a, p.5) fundamentam que, 

 

 
[...] apesar do volume de computadores e laboratórios já implantados na escola 

persiste a lógica de uso de tecnologias em horários específicos e em espaços 

delimitados o que dificulta a integração dessa tecnologia ao desenvolvimento do 

currículo na escola [...].  

 

 

Essa lógica persiste porque as escolas continuam com estruturas curriculares 

presas a tempo e espaços e não seria a inserção de diferentes tecnologias em seus cotidianos 

que causariam transformações em suas práticas. Nesse sentido, Papert (2008) pontua que o 

problema não é o laboratório, “contanto que se permita que a sala separada torne-se um ponto 

de encontro de ideias que anteriormente foram mantidas separadas” (PAPERT, 2008, p. 61). É 

necessário que a escola supere o paradigma tradicional, que prioriza aspectos do ensino em 

detrimento da aprendizagem.   

 

 

Outra possibilidade do uso da tecnologia digital na escola, que buscaria romper a 

lógica do laboratório fixo, seria o uso da tecnologia móvel, interativa e com conexão à 

internet, para Almeida e Prado (2008a, p.5): 

 

 
O uso das tecnologias móveis, imersivas, interativas e com conexões à internet 

interfere diretamente nas dimensões educacionais quando rompe com o isolamento 

das atividades que se desenvolvem em laboratórios e integra ao trabalho pedagógico 

os distintos espaços da escola e de sua comunidade [...]. 

 

 

A utilização desta tecnologia pode favorecer a realização de práticas diferenciadas 

na escola, possibilitando ao conhecimento um caráter de mobilidade, ampliando as relações, 

superando o distanciamento da sala de aula e a lógica do laboratório, com seus dias e horários 

marcados, favorecendo sua integração ao currículo escolar. Entretanto ainda não garante 

mudanças estruturais nas práticas educativas, que estão diretamente relacionadas ao projeto 

político de escola.  
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Nesse sentido, a presença na escola de laboratórios de informática ou de 

computadores móveis em si não causa mudanças, “inovações tecnológicas não determinam 

inovações pedagógicas. Melhores recursos não implicam melhores desempenhos” 

(AMARAL, 2006, p. 45). Utilizar diferentes tecnologias na prática escolar, não significa 

possibilidade da melhoria do processo de ensino e aprendizagem, nem sua integração à 

atividade pedagógica. Apresenta-se mais uma justaposição da tecnologia no cotidiano escolar 

do que qualquer efetiva integração (PRADO, 2005). 

 

 

Lucena (2006) afirma que para efetivar a integração das tecnologias digitais na 

escola deve-se criar uma cultura de uso. “A tecnologia deve se tornar uma parte integral das 

funções da sala de aula, tão acessível quanto todas as outras” (LUCENA, 2006, p. 31). 

Entretanto, na escola realizar atividades pedagógicas com uso dessas tecnologias, exige uma 

dinâmica diferenciada dos professores, são necessárias tarefas extras, atividades novas 

(CYSNEIROS, 2003), muitas vezes os equipamentos ficam fora do acesso de professores e 

alunos e “sem uso, não se cria necessidade de uso, ou seja, usuários não notam sua ausência 

porque as tecnologias não fazem parte da rotina da escola” (CYSNEIROS, 2003, p. 23).  

 

 

Segundo Lucena (2006) é necessário observar se os professores usam as 

tecnologias para acessar e trocar informações; se alunos são capazes de escolher e usar 

ferramentas tecnológicas para ajudá-los a obter, analisar e apresentar informações e, em 

relação ao currículo se corresponde a uma transformação da ferramenta tecnológica em 

ferramenta para aperfeiçoamento do conhecimento, “[...] que sejam potenciais ferramentas ao 

serviço da emancipação dos diversos actores sociais [...]”. (COUTINHO, 2007, p.06).  

 

 

Moran (2006) complementa afirmando que o fato de estar no universo virtual não 

garante o processo educativo, possibilita uma ampliação considerável das condições de 

aprendizagem, do acesso de informações, intercâmbio entre as pessoas, entre outras 

possibilidades. O autor acrescenta que a gestão das tecnologias na escola passa por três 

etapas:  

 

 
Na primeira etapa as tecnologias são utilizadas para melhorar o que já se vinha 

fazendo na escola, [...] Na segunda etapa, a escola insere parcialmente as tecnologias 

no projeto educacional [...] Na terceira, que começa atualmente, com o 

amadurecimento da sua implantação e o avanço da integração das tecnologias, as 
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escolas e as universidades repensam seu projeto pedagógico, o seu plano estratégico 

e introduzem mudanças significativas [...] (MORAN, 2006, p. 58). 

 

 

As etapas apresentadas por Moran referem-se às formas de utilização das 

tecnologias nos espaços escolares. É a terceira etapa, compreendida no avanço da integração 

destas tecnologias e introdução de mudanças significativas, que representa, ainda, o grande 

desafio a ser alcançado pelas escolas. Colaborando, Prado (2005) afirma que integrar as 

tecnologias ao cotidiano escolar, significa ir além de seu uso, devendo incorporar suas 

especificidades, contribuições pedagógicas no processo educativo. E continua: 

 

 
Integrar – no sentido de completar, de tornar inteiro – vai além de acrescentar o uso 

de uma mídia em uma determinada situação da prática escolar. Para que haja a 

integração, é necessário conhecer as especificidades dos recursos midiáticos, com 

vistas a incorporá-los nos objetivos didáticos do professor, de maneira que possa 

enriquecer com novos significados as situações de aprendizagem vivenciadas pelos 

alunos (PRADO, 2005, p 09). 

 

 

O desafio não é somente inserir computadores na escola, implementando 

laboratórios de informática, mas reoorganizar seus espaços, redimensionar seus tempos, 

refletir sobre seu papel, formar professores, rever concepções em relação ao seu potencial 

pedagógico. As diversas maneiras de ensinar, aprender e desenvolver o currículo ao integrar 

diferentes tecnologias à prática pedagógica se exigem outras práticas, diferentes papéis e 

novas funções, exigem-se mudanças na escola.  

 

 

Almeida (2008, p. 122) aponta que “a mudança não pode ser imposta por decreto 

ou troca de favores, nem há uma solução que dê conta das diferentes situações, ou um 

currículo que possa ser prescrito por um órgão central de qualquer instância”. Moran (2006, p. 

63), afirma que esta prática tornará, “muitas vezes os processos educativos mais autoritários e 

controladores. O desafio é utilizar as tecnologias para ampliar os processos, tornando-os mais 

democráticos”. Para o autor, “precisamos de educadores tecnológicos para que eles nos 

tragam as melhores soluções para cada situação de aprendizagem [...], humanizem as 

tecnologias e as mostrem como meios e não como fins” (MORAN, 2006, p. 63).  

 

 

Nesta perspectiva, Prado (2008a, p.167) aponta  
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Muitas experiências têm-nos revelado que o trabalho com projetos potencializa a 

articulação entre as áreas de conhecimento de forma integrada com as diferentes 

tecnologias. [...] o projeto evidencia-se uma atividade que rompe com as barreiras 

disciplinares, torna permeável as suas fronteiras e caminha em direção a uma postura 

interdisciplinar para compreender e transformar a realidade em prol da melhoria da 

qualidade de vida pessoal, grupal e global. 

 

 

Percebemos que “a palavra chave é integração entre tecnologias e currículo que se 

estabelece numa ótica de transformação de escola e da sala de aula em um espaço de 

experiência, de ensino e de aprendizagem ativa [...]” (ALMEIDA, PRADO, 2008b, p. 183). 

Dentro dessa perspectiva, Kenski (2003, p.82) compreende que para atender a esta lógica 

educacional, a escola deve repensar o seu fazer pedagógico, “uma transformação significativa 

de todo o processo educacional existente até o momento”.   

 

 

Uma questão imprescindível é estabelecer condições objetivas para que os sujeitos 

do processo educativo compreendam e explorem as possibilidades das tecnologias digitais na 

escola, pontuamos: 

 

 
não é possível pensar na prática docente sem pensar na pessoa do professor, nas suas 

condições de trabalho, em sua formação inicial e continuada. É necessário repensar a 

jornada de trabalho do professor, pois deve incluir em sua carga horária de trabalho 

o tempo para pesquisar as melhores formas interativas de desenvolver as atividades 

usando os recursos multimediáticos disponíveis. Incluir tempo para a discussão com 

seus pares, de novos caminhos e possibilidades de exploração desses recursos e para 

refletir sobre os encaminhamentos realizados, partilhar experiências e assumir a 

fragmentação das informações, como um momento didático significativo para a 

recriação e emancipação dos saberes. (KENSKY, 2005 parafraseada por BECKER E 

ANDERI, [s.d], p.02). 

 

 

A formação dos professores é fundamental para o uso de qualquer tecnologia na 

escola, principalmente, as digitais, porque eles não as reconhecem como elemento nativo. Os 

professores são considerados imigrantes digitais (PRENSKY, 2001), caracterizados pelos 

usuários que estão entrando em contato com esta ferramenta nesse contexto histórico, 

trazendo ainda muitos questionamentos e receios em relação ao seu uso. Nesse sentido o 

aprendizado de um novo referencial educacional envolve mudanças de mentalidades, para 

Prado (1993, p.99), “[...] valores, concepções, ideais e, conseqüentemente, de atitudes, não é 

um ato mecânico. É um processo reflexivo, depurativo de reconstrução, que implica em 

transformações, e transformar significa conhecer.”  
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Outra questão que deve ser pontuada, Cysneiros (2000) sugere que aspectos, 

predominantemente, considerados administrativos, como estrutura física, mobiliários, 

adequação dos espaços, interferem diretamente no trabalho pedagógico da escola.  E, enfim o 

modelo de escola, que deve oportunizar espaços de discussão, articulando diferentes saberes, 

sujeitos e espaços e oferecendo subsídios ao professor para que ele possa acompanhar a 

transitoriedade da sociedade.  

 

 

Não pode ser ignorado que as mudanças produzem tensões entre poderes e saberes 

diferenciados, gerando conflitos, contradições e confrontos entre concepções, questões do 

próprio currículo. “Tal discussão não está separada da questão do poder, da politicidade do 

ato educativo, da correlação de forças no interior da escola, da própria sociedade e da reflexão 

de uma ou outra maneira de compreender o currículo na escola. (PADILHA, 2004, p.126). 

 

 

Nesse sentido, discutimos na próxima seção as concepções de currículo que 

fundamentam as práticas educativas na escola.  

 

 

2.4 Currículo escolar: uma prática tradicional ou hipertextual? 
 

 

O currículo é lugar, espaço, território. O currículo. O 

currículo é relação de poder. O currículo é trajetória. 

Viagem, percurso. O currículo é autobiografia, nossa 

vida, curriculum vitae, no currículo se forja nossa 

identidade. O currículo é texto, discurso, documento. O 

currículo é documento de identidade.  

(SILVA, 2010, p 150) 

 

 

A partir das inúmeras transformações percebidas na sociedade e diante de uma 

escola presa a tempos e espaços, com práticas que muitas vezes não possibilitam 

metodologias inovadoras, o acesso a tantas tecnologias, principalmente, as digitais, gera 

atenção e questionamentos. Kenski (1998), afirma que a inserção destas tecnologias, deve 

provocar a necessidade de um redimensionamento do aprender e do ensinar. Sendo uma tarefa 

cada vez mais urgente, discutir as concepções que embasam os currículos escolares. 
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Ao depararmos com a discussão acerca do currículo escolar vem à tona uma série 

de questionamentos, entre eles: quais os interesses e intenções que estão por trás do processo 

do ensinar e do aprender? As escolhas feitas, as práticas realizadas, as abordagens e os 

discursos implementados na escola, são reflexos das teorias que fundamentam o currículo. 

“As teorias do currículo, tendo decidido quais os conhecimentos devem ser selecionados, 

buscam justificar por que “esses conhecimentos” e não “aqueles” devem ser selecionados”. 

(SILVA, 2010, p. 15).  

 

 

O currículo na escola é fundamentado a partir de teorias tradicionais, críticas e 

pós-críticas (SILVA, 2010). As teorias tradicionais do currículo privilegiam o ensino, a 

organização e o método na escola, apresentam um currículo neutro, com conceitos científicos, 

absolutos e desinteressados. Estas teorias priorizam questões como “ensino, aprendizagem, 

avaliação, metodologia, didática, organização, planejamento, eficiência, objetivos” (SILVA, 

2010, p. 17).  

 

 

Partindo de uma perspectiva tradicional, muitas escolas ainda continuam presas a 

uma velha estrutura curricular. Almeida (1999, p. 10) caracteriza que “as grades curriculares 

funcionam, frequentemente, como verdadeiras prisões de curiosidade, inventividade, da 

participação e da vontade de aprender”. Para o autor “alunos e professores estão submetidos à 

prisão curricular com novas fachadas ou grades com novas pinturas” (ALMEIDA, p.14). As 

tecnologias digitais, como computadores, funcionam apenas como acessórios, equipamentos 

técnicos, adornos, adereços para uma proposta rígida e pragmática da escola. 

 

 

Para Pacheco (2001), o currículo na perspectiva tradicional é compreendido como 

um texto rígido 

 

 
O currículo como um texto, veiculado pelas tecnologias da escrita e da oralidade e 

tecido pelas lógicas da oferta e da transmissão, é empobrecedor em termos da 

construção do currículo como processo, pois mantém e reforça a hierarquia da 

comunicação que existe nos processos de aprendizagem condicionados a tempos, 

espaços e ritmos específicos (PACHECO, 2001, p.70, apud COUTINHO, 2007, 

p.4). 

 

 

As teorias críticas do currículo não se limitam apenas ao que ensinar ou como 

ensinar, estão preocupadas com o porquê do ensinar e do aprender. As teorias críticas 
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enfatizam aspectos como “a ideologia, reprodução cultural e social, poder, classe social, 

capitalismo, relações sociais de produção, conscientização, emancipação e libertação, 

currículo oculto e resistência” (SILVA, 2010, p. 17).  

 

 
As teorias tradicionais eram teorias de aceitação, ajuste e adaptação. As teorias 

críticas são teorias de desconfiança, questionamento e transformação radical. Para as 

teorias críticas o importante não é desenvolver técnicas de como fazer o currículo, 

mas desenvolver conceitos que nos permitam compreender o que o currículo faz. 

(SILVA, p.30) 

 

 

Compreendemos que o currículo é muito mais que um conjunto de atividades, 

intencionalmente planejadas, programadas e relacionadas entre si, para transmitir 

conhecimentos. O currículo é um espaço democrático de discussão e participação ativa de 

seus sujeitos, sejam alunos e/ou professores, que num processo dinâmico produz diferentes 

conhecimentos. Nesse espaço, os limites das disciplinas são superados, os conhecimentos 

procuram sentidos e significados, reconhecendo as experiências trazidas pelos alunos e 

articulado-as aos novos conhecimentos construídos.  Para Silva (2001, p.78) deve-se dar 

ênfase ao currículo oculto:  

 

 
constituído por todos aqueles aspectos do ambiente escolar que, sem fazer parte do 

currículo oficial, explícito, contribuem, de forma implícita para aprendizagens 

sociais relevantes [...] o que se aprende no currículo oculto são fundamentalmente 

atitudes, comportamentos, valores e orientações [...] 

 

 

O contexto escolar ainda funciona em torno de uma grade curricular apertada e, 

independente da presença de diferentes tecnologias, a proposta pedagógica da escola continua, 

muitas vezes, intacta. O conhecimento é departamentalizado em torno de disciplinas, não 

levando os alunos a pensarem e a construírem autonomamente conhecimentos. Os conteúdos 

são apresentados de forma descontextualizada e, na maioria das vezes, não apresentam 

significados para os alunos, representam apenas uma exigência curricular a ser cumprida 

durante um período específico. 

 

 

Neste contexto, questões como “identidade, alteridade, diferença, subjetividade, 

significação e discurso, saber-poder, representação, cultura, gênero, raça, etnia, sexualidade e 

multiculturalismo” (SILVA, p. 17), presentes nas teorias pós-críticas estão distantes de serem 

discutidas e incorporadas pelas escolas. Um currículo baseado a partir destas teorias sugere 
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que seus significados e sentidos podem ser contestados, disputados e constituídos. O foco está 

na questão das representações, dos discursos, das narrativas dos sujeitos do processo 

educativo.  

 

 

O currículo deve prever a necessidade de ultrapassar as fronteiras impostas pelas 

disciplinas, que ordena e hierarquiza saberes, para uma relação interdisciplinar e 

transdiciplinar das áreas do conhecimento, numa relação transversal dos sujeitos. Nesse 

aspecto, Prado (2005, p.55) afirma que: 

 

 
o currículo por áreas evidencia as especificidades de cada área e, ao mesmo tempo, 

explicita a necessidade de integrá-las com vistas a compreender e transformar uma 

realidade. A compreensão da realidade é fundamental para que o aluno possa 

participar como protagonista da história [...]  

 

 

A relação da transversalidade do currículo pode ser compreendida a partir da 

concepção de rede rizomática apontada por Deleuze e Guattari (1980), que sugere que ideias, 

saberes, conhecimentos não seguem uma lógica formal, rompem com qualquer linearidade, 

institucional, relacional e do próprio pensamento.  

 

 

Transpondo o paradigma rizomático para o processo educativo compreende-se a 

ruptura da hierarquização do pensamento, dos saberes e das relações. São múltiplas as 

possibilidades, os caminhos, as direções e as percepções dos sujeitos, que se relacionam numa 

perspectiva de rede, rompendo horizontalismo e verticalismo destas relações.  

 

 

No contexto da escola, a perspectiva rizomática aponta para a transversalidade 

entre as várias áreas do saber, diferentes espaços, sujeitos e ferramentas tecnológicas, 

procurando integrá-los em sua totalidade, numa idéia de rede, hipertextual, possibilitando 

variadas conexões e construindo diferentes sentidos e significados para os sujeitos. 

 

 

Pires (2009) contribui acerca do uso das TIC, afirmando  

 

 
as TIC não apresentam um estatuto disciplinar, ou seja, não constituem uma área 

curricular disciplinar. Têm um carácter transversal ao currículo, pelo que os 

professores devem promover a sua utilização de modo integrado e em articulação 

com as diferentes áreas curriculares. (PIRES, 2009, p.5) 
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As TIC podem propiciar a compreensão da transversalidade do currículo, 

favorecendo multiplicidade de conexões, pontos, sinapses. Apontando novos panoramas para 

outras abordagens de currículo: o currículo em rede (RAMAL, 2000) e o currículo 

hipertextual apontados por (LIMA JÚNIOR e PRETTO, 2005; PRETTO, 2006), 

denominações que precisam ser mais discutidas, mas que estão se configurando no contexto 

histórico.   

 

 
Fazendo uma analogia com os princípios do hipertexto na caracterização de Pierre 

Lévy (op.cit.) poderíamos dizer que o currículo em rede funcionaria segundo os 

princípios de metamorfose (transformando-se ininterruptamente, com saberes em 

constante (re)construção); heterogeneidade (os nós da rede são compostos por 

diversos conteúdos, de modo multidisciplinar, e com várias formas de conexão); 

exterioridade (o esquema curricular não constitui uma unidade orgânica isolada, mas 

todo o seu funcionamento depende de um diálogo permanente com o exterior); e 

mobilidade dos centros (não há um único centro, nem conteúdos mais importantes, 

mas nós da rede curricular igualmente funcionais e multiconectados que são 

acionados conforme as circunstâncias, dando forma a sempre novas paisagens) 

(RAMAL, 2002, p.04) 

 

 

Martins (2010, p. 04) compreende a “construção do currículo sob uma lógica 

hipertextual abre possibilidades para a troca de ideias, de informações, de saberes múltiplos, 

diferentes [...]”. Coutinho (2007) parafraseando Pacheco (2001, p.8) 

 

 
só a emancipação do currículo como um hipertexto, organizado em redes de 

interface que são a base da construção do conhecimento, possibilitará que o 

currículo, adquira um carácter interdisciplinar conducente à remoção das barreiras 

entre as disciplinas através da instauração de múltiplas conexões curriculares (cross-

curricular connections) tomando corpo na realização de projectos baseados em 

temas comuns e relacionados com os interesses dos alunos. 

 

 

O currículo hipertextual, favorece vivências significativas, reconhecimento das 

experiências dos alunos, trocas e produção de novos de saberes, numa relação interligada e 

integrada entre os sujeitos, os espaços e as tecnologias da escola, numa perspectiva 

transversal.  

 

 

Diante do acesso a tantas tecnologias é preciso analisar a realidade da escola. 

Ralston (2006) questiona a própria proposta curricular, suas cadeiras em filas, a periodicidade, 

suas avaliações, suas linguagens, imagens e modalidades de comunicação. Para ela, apesar do 

uso da tecnologia sugerir alterações nas metodologias que vem sendo implementadas na 

escola, os valores da educação continuam os mesmos. Prado (2008, p. 169) afirma  
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Para isso, a formação do professor tanto para aqueles que estão em exercício como 

aqueles que se estão preparando nos cursos superiores é imprescindível. Mas não 

podemos deixar de apontar que existe também, muito premente, a necessidade de 

repensar a estrutura do sistema de ensino, propiciando a concretização dos princípios 

educacionais fundamentados nos Parâmetros Curriculares Nacionais () .  

 

 

Nesse sentido devemos compreender a necessidade de repensar a estrutura da 

escola, no sentido político da palavra, revendo seus espaços de discussão, suas concepções, 

conceitos e práticas, que vão além de seus muros.   

 

 

A seguir abordamos o planejamento pedagógico, como uma prática social do 

docente, espaço de discussão, comprometido com o processo de ensino e aprendizagem, numa 

abordagem interdisciplinar e transversal do uso das tecnologias digitais. 

 

 

2.5 Planejamento Pedagógico na Escola: uma prática funcional ou social do 

docente? 
 

 

Luck (2000, p.2), afirma que o planejamento, na maioria das escolas, assume um 

caráter normativo, uma exigência burocrática da escola, “utilizado para formalizar e legitimar 

ações ou como peça de caráter mágico que apresenta uma proposta tão bem organizada, tão 

logicamente concatenada, que deveria realizar-se por si própria”. Para a autora, as escolas 

estão longe de implementarem em seus contextos uma metodologia de planejamento que 

oriente a realidade, levantando dados que sustentem a tomada de decisões de futuras ações e 

recursos utilizados.  

 

 

O planejamento, como vem sendo implementado nas escolas, muitas vezes, é 

realizado como algo distante, uma tarefa a ser cumprida por professores e coordenadores, não 

representando para eles nenhuma necessidade pedagógica. Os planejamentos são 

caracterizados como atividades burocráticas, preenchimentos de fichas e planilhas. Nesta 

perspectiva tradicional, fundamentada pelo behaviorismo, o planejamento é concebido 

 

 
Com relação ao planejamento das situações de ensino-aprendizagem, propõe-se que 

a ação do professor se dê de forma linear, por meio de seis etapas (SAETTLER, 

1990): definição de objetivos de ensino; análise de recursos disponíveis; elaboração 
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do modelo do ensino; implementação do modelo; avaliação do modelo; revisão para 

uma futura utilização. Nessa situação, era comum ao professor receber o plano de 

aula e materiais elaborados, cabendo a ele seguir o roteiro (VOSGERAU, 2010, 

p.09). 

 

 

As práticas do planejamento nas escolas ocorrem sem nenhuma relação 

pedagógica nos resultados do desempenho da aprendizagem dos alunos, seja no sentido de 

antever resultados ou de intervir neles (LUCK, 2000). Na maioria das vezes, os objetivos 

educativos estão submetidos a conteúdos previamente selecionados, os quais, em muitos 

casos, não apresentam uma relação direta com os processos de aprendizagem, são 

descontextualizados e não valorizam as experiências dos alunos.  Para a autora, os 

planejamentos são, comumente, caracterizados como funcional. 

 

 

Segundo Fusari (1988, p. 47), na realidade destas escolas, os professores vêm 

apresentando uma insatisfação muito grande relacionada aos planejamentos. Segundo o autor 

é preciso recuperar o planejamento na prática social do docente, cada aula é um encontro 

curricular, “é uma síntese curricular que se concretiza, efetiva, constrói o processo de ensinar 

e aprender”. Bem como, o planejamento deve está aliado ao projeto político pedagógico da 

escola, favorecendo a sua discussão, avaliação e implementação. A ausência desta 

perspectiva, aliada as outras problemáticas da escola tem levado a uma série de dificuldades 

pedagógicas, entre elas, a improvisação e a utilização de tecnologias como acessórios e 

enfeites.  

 

 

O planejamento deve “ser concebido, assumido e vivenciado no cotidiano da 

prática social docente, como um processo de reflexão” (FUSARI, 1988, p. 45). O autor, 

parafraseando Saviani, pontua que refletir é um ato de retomada, reconsiderar dados, revisitar 

ações, é um ato de vasculhar numa busca constante de significados. O ato de planejar é uma 

tarefa de repensar, de preparar, de vivenciar, de avaliar ações construídas, vivenciadas e 

refletidas coletivamente. Corroborando Luck (2000, p.6), pontua 

 

 
O planejamento é um processo que, ao considerar a realidade, sempre complexa 

dinâmica e contraditória, é efetivado de modo dinâmico, pelo pensamento interativo 

entre diferentes dimensões, em vista do que não deve ser praticado linearmente, [...] 

Deve haver um processo interativo entre suas próprias etapas, a fim de que ele possa 

corresponder à natureza da realidade social. 
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O planejamento deve ser caracterizado como uma prática social do docente, no 

sentido da compreensão e transformação da realidade. Em relação ao uso laboratório de 

informática, é necessário que o planejamento favoreça a inserção destes espaços na prática 

docente, com o intuito de transformá-la e não limitar-se a reproduzir práticas tradicionais, 

utilizando outros espaços e ferramentas tecnológicas. Deve sugerir o uso de tecnologias para 

subsidiar o processo de ensino e de aprendizagem, como ferramenta ao processo educativo e 

considerando a necessidade da articulação pedagógica entre os diferentes sujeitos e espaços 

da escola, favorecendo a integração ao currículo escolar. 

 

 

Fernandes (2009) pontua a necessidade do planejamento, afirmando que ao 

planejar, os professores têm a oportunidade de conhecer o potencial pedagógico dos recursos 

utilizados. Considera que o planejamento favorece a construção de um novo olhar do 

professor frente à inserção do computador em suas atividades. Vosgerau (2010, p.4) aponta 

que para planejar ações relacionadas ao uso das tecnologias na escola 

 

 
além do conhecimento do sujeito para quem se planeja, do conteúdo que é 

necessário que esse sujeito apreenda, das estratégias para a realização de uma 

mediação didática, é necessário o conhecimento da teoria que sustenta o 

desenvolvimento de cada tecnologia, quando esta se transforma em recurso 

educativo. É esse conhecimento que permitirá ao professor responder 

harmonicamente as quatro questões: “para quem se usa?”, “por que se usa?”, “como 

se usa?” e “o que se usa?”. 

 

 

Para autora, devemos conhecer epistemologicamente as tecnologias escolhidas, 

compreendendo as variáveis pedagógicas do seu uso na escola.  As tecnologias não podem ser 

apenas indicadas no final ou no início de cada encontro de planejamento, devem ser 

explicitadas por seus diversos elementos: análise da realidade e projeção de finalidades, 

definição de objetivos de aprendizagem, de acordo com o conteúdo, encaminhamentos 

metodológicos, processo de construção do conhecimento, objetivação e procedimentos de 

avaliação (VOSGERAU, 2010). 

 

 

Ainda para autora, o uso das tecnologias digitais, sejam computadores ou outros 

tipos, nos planejamentos deve basear-se nos princípios de coerência e coesão, que “darão 

indicadores sobre a adequação das tecnologias” (VOGERAU, 2010, p. 31). A coerência prevê 

o sentido da relação interna do recurso, “quando utilizo um vídeo na mobilização do 
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conhecimento, será que ele consegue fazer com que o aluno perceba os conhecimentos de que 

já dispõe e que terá que construir para interpretar a realidade apresentada? (VOGERAU, 

2010, p.30). A coesão é a união intima das partes de um todo. “Será que as atividades 

desenvolvidas no laboratório se articulam com as atividades desenvolvidas em sala de aula?”( 

VOGERAU, 2010, p. 31) 

 

 

Percebemos que ação do planejamento, não é uma prática isolada, meramente 

administrativa, envolve questões pedagógicas, epistemológicas e filosóficas. O ato de planejar 

deve-se relacionar às diferentes dimensões do planejamento do planejamento educacional, 

desde o planejamento de sistema, planejamento político pedagógico, planejamento curricular 

e planejamento de aula (VOSGERAU, 2010). 

 

 

Nesta perspectiva, os estudos teóricos realizados no decorrer desta pesquisa levam 

a compreender a urgência de um repensar na lógica educacional, reconhecendo limites, 

perspectivas e possibilidades que os laboratórios de informática podem trazer para o processo 

de ensino e de aprendizagem. As mudanças não se darão apenas devido à adoção de métodos 

diversificados, mas a partir da apropriação de formas diversificadas de aprender, ensinar e da 

relação com o conhecimento. É uma questão filosófica que diz respeito a concepção de 

sociedade, homem e escola. 

 

 

Na próxima seção apresentamos estudos empíricos relacionados ao uso e 

integração de diferentes tecnologias digitais ao currículo escolar, no sentido subsidiar e 

aprofundar as discussões da pesquisa em questão.  
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2.6 Pesquisas na área da tecnologia educacional: conhecendo os resultados 

na prática do uso das tecnologias educacionais 
 

 

Nesta seção apresentamos a temática a partir de pesquisas e estudos empíricos de 

diferentes autores com o intuito de conhecer e analisar com vem sendo discutidas na literatura 

questões referentes ao uso das tecnologias e sua integração ao currículo escolar.  

 

 

Há uma discussão ampla acerca das problemáticas educacionais relacionadas à 

escola pública atual, entre elas o uso pedagógico dos laboratórios (DAMASCENO, 2006), a 

formação dos professores para o uso destes espaços com suas tecnologias digitais 

(ALMEIDA, 2000) e o papel da gestão (BANCOVSKY, 2008). Poucos estudos enfatizam 

como vem se dando na prática a integração do laboratório de informática no cotidiano da 

escola e sua relação com o currículo escolar e o planejamento pedagógico.  

 

 

Casas (2003), tendo como pano de fundo a educação matemática e a informática 

na educação, suscitou entre os professores várias falas que apontaram para dificuldades na 

utilização do computador, reconhecimento do avanço trazido a partir do uso do laboratório, 

importância do acesso à internet para potencializar as aulas e a necessidade de mudança do 

próprio contexto escolar e a formação dos professores, como condições básicas para a 

incorporação das tecnologias na escola. Diante do propósito da pesquisa, não houve 

aprofundamento de questões relacionadas ao uso e a integração da tecnologia digital ao 

currículo escolar.  

 

 

Damasceno (2006), objetivando investigar práticas de informática educativa, 

apresentou que os recursos tecnológicos vêm sendo subutilizados, as aulas ocorrem em 

momentos especiais e há incompreensão por parte dos docentes da informática educativa. A 

pesquisa, embora tenha analisado a aula no laboratório de informática e seus elementos 

pedagógicos, não apontou a perspectiva de discutir a integração das tecnologias e suas 

possíveis contribuições para o currículo. Um aspecto que chamou atenção foi a forma de 

escolha dos sujeitos por meio da aplicação de questionários. Os questionários procuravam 

identificar sujeitos que usavam computadores como recurso para os processos de ensino e 

aprendizagem.  
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A pesquisa de Bancovsky (2008) teve como objetivo identificar as influências do 

Projeto Gestão Escolar e Tecnologias no Cotidiano da Gestão Escolar
�

. Após o Projeto foram 

encontrados indícios de mudanças na gestão escolar, verificados por meio da melhoria da 

relação do uso das TIC, consideravelmente, no aspecto administrativo. Em relação ao 

pedagógico, no decorrer da pesquisa, não se vislumbrou aspectos relacionados à prática 

docente e a integração da tecnologia no currículo. 

 

 

Silva (2009) realizou um levantamento das primeiras impressões dos professores 

da educação básica sobre o uso do laptop educacional na escola pública. Constatou que o uso 

do laptop favoreceu aulas em espaços diferenciados; provocou mudanças na prática 

pedagógica de 02 professores; houve reorganização do planejamento de ensino e integração 

dessa tecnologia ao currículo prescrito em suas aulas; possibilitou maior autonomia dos 

alunos. O estudo mostrou a necessidade de ações coordenadas na escola, revendo 

comportamentos, posturas e planejamento e mostrando que a prática atual não dá conta das 

possibilidades de uso pedagógico da tecnologia móvel.  

 

 

Costa et. al. (2009) abordaram experiências relacionadas ao uso dos laboratórios 

de informática, especificamente, ao uso da internet e suas possibilidades. A partir dos dados 

coletados viu-se que os professores acreditam no potencial pedagógico dos computadores e 

seus aplicativos, capaz de promover a interdisciplinaridade, apesar de não saberem como 

utilizá-los em sua disciplina de atuação.   

 

 

Um aspecto que questionamos na pesquisa acima descrita, como em Damasceno 

(2006), refere-se à necessidade da presença de um professor licenciado em informática ou 

com formação especifica em computação para atuar no laboratório de informática. É ciente a 

importância de profissionais que dominem a técnica, mas ela em si não altera, nem contribui 

com o fazer pedagógica da escola. Esta proposta poderá limitar o papel do professor deste 

espaço a um apoio técnico, criar um distanciamento entre este professor e o professor da sala 

de aula, promover uma separação entre questões pedagógicas e técnicas, gerando barreiras 

pedagógicas e dificultando cada vez mais o processo de integração do laboratório ao currículo 

escolar.   

� 
�

 Gestão Escolar e Tecnologias no cotidiano da gestão escolar, promovido pela PUC, Microsoft e a Secretaria de 

Educação de São Paulo.  
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Savi (2009) pesquisou em diferentes escolas o uso educacional de um projetor 

multimídia portátil, protótipo e móvel com acesso à Internet. Constatou que houve uma 

freqüência baixa de uso do equipamento em todas as escolas, verificando uma utilização 

maior de software para apresentação de slides, reprodutores de vídeo, visualizador de imagens 

e editor de textos. Os recursos mais sofisticados como animações interativas e simuladores 

que, geralmente, têm forte potencial didático, foram relativamente pouco utilizados.  

 

 

Outra questão apontada foi a dificuldade dos professores em usar os recursos da 

Internet e a falta de tempo para planejar.  A pesquisa mostrou que ao disponibilizar diferentes 

tecnologias às escolas, as práticas pedagógicas sofrem alterações e precisam ser subsidiadas. 

O professor precisa de suporte pedagógico, aprendendo a explorar conteúdos multimídias e a 

planejar aulas com estas tecnologias. Apesar da importância do planejamento ter sido 

abordada na pesquisa, o foco maior foi a necessidade de formação dos professores para o uso. 

 

 

Ferreira (2007) realizando um diagnóstico das experiências de informática 

educativa em Belém constatou que a maioria das escolas públicas não possui laboratório em 

condição de uso e este é utilizado dependendo da disponibilidade dos equipamentos. A 

pesquisa apresentou sucintamente a problemática dos planejamentos, relacionada a elaboração 

de critérios e objetivos a serem alcançados no laboratório e mostrou uma descontinuidade de 

políticas públicas na rede pública e privada relacionadas a esta área.  

 

 

Castro, Lima, Vasconcellos (2010) aponta em sua pesquisa, que a escola, objeto 

de sua investigação, incorpora a informática educativa à cultura escolar, mostrando que sua 

inclusão à prática educativa favorece a integração entre os estudantes de diferentes culturas. 

Os autores, ainda, pontuam que a escola apresenta dificuldade dessa incorporação devido à 

forma fragmentada, linear e desarticulada do currículo que não favorece a produção de 

conhecimento, mas a transmissão de informação.  

 

 

Tezani (2010) analisando uma proposta municipal de uso das TIC aponta a 

necessidade de pensar num processo de formação docente que impulsione a prática reflexiva.  

O autor considera a importância de analisar as políticas públicas educacionais, de modo que 

assegurem ao professor um processo de formação que considere o uso das tecnologias, que 
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garanta aos alunos o acesso às TIC e que os currículos e programas da escola assegurem 

trabalhar com estas tecnologias na perspectiva transdisciplinar. 

 

 

Santos e Borges (2010) buscando analisar o processo de implantação de laptops 

educacionais em uma escola pública perceberam que apesar dos professores apresentarem 

insatisfação em relação à mudança, foram vistas posturas inovadora frente às práticas 

curriculares. Os autores sugeriram que as próximas implantações do projeto contemplem 

aspectos relacionados diretamente ao currículo e que as próprias práticas educativas sejam 

discutidas, a fim de colaborarem na construção de um currículo adequado as novas 

possibilidades que a tecnologia móvel oferece.  

 

 

Sena (2010), apresentou considerações relacionadas as práticas pedagógicas 

desenvolvidas nos laboratórios de informática das escolas públicas: o potencial do ambiente 

digital permeia como espaço de fuga para os professores, como conseqüência de uma prática 

isolada dos alunos; os laboratórios funcionam como espaços de ensino e pesquisa, dando 

ênfase ás pesquisas, que ocorrem sem direcionamento, e ausências de práticas reflexivas 

mediadas por projetos com o uso dos laboratórios.  

 

 

Nos últimos períodos, é visível uma preocupação maior relacionadas às 

tecnologias digitais e o currículo da escola, trazendo à tona suas contribuições e dificuldades. 

Mesmo estando presente em cada pesquisa o aspecto pedagógico, ainda há escassez na 

literatura de estudos referentes a questões que contemplem com uma maior profundidade 

teórica e empírica o planejamento de ações na escola com o uso destas tecnologias, tendo 

como foco sua integração ao currículo escolar.  

 

 

No sentido de contribuir significativamente para compreender as possibilidades do 

aprender e do ensinar, percebemos a necessidade cada vez mais latente de investigar como 

vem sendo desenvolvida e disseminada a integração pedagógica entre currículo e os 

laboratórios de informática em escolas públicas.  
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No próximo capítulo, apresentamos o percurso metodológico da investigação 

adotado durante a presente pesquisa, descrevendo as etapas, a coleta de dados e análises dos 

resultados.  
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3  PERCURSO METODOLÓGICO DA INVESTIGAÇÃO 

 

[...] .a marcha do real é filosoficamente mais 

verdadeira e mais profunda do que os nossos 

pensamentos mais profundos. 

(LÊNIN, apud LUCKÁCS; 1967, p.235) 

 

 

Este capítulo apresenta a metodologia adotada durante a presente pesquisa. O 

capítulo está dividido em 04 seções: abordagem escolhida, etapas da pesquisa, técnicas da 

pesquisa e análise dos dados. Na próxima seção apresentamos a abordagem metodológica 

escolhida.  

 

 

3.1 Abordagem qualitativa 
 

 

Desse modo, a pesquisa é uma relação de troca 

e não um processo de apropriação do outro, no 

qual este é alienado de si, pelo saber que 

cauciona o poder do pesquisador”  

(ROMANELLI, 1998, p. 127). 

 

 

A metodologia adotada nesta pesquisa apoiou-se em uma abordagem qualitativa, 

utilizando-se, também, alguns elementos da abordagem quantitativa. Para Bogdan & Biklen 

(1994), as pesquisas qualitativas e quantitativas podem ser complementares e em alguns 

estudos, isto é necessário.  

 

 

Optamos por essa simbiose metodológica, a partir de uma abordagem qualitativa, 

com o intuito de possibilitar um maior aprofundamento das questões que se referem ao objeto 

de estudo e ter acesso a dados objetivos e subjetivos do contexto da pesquisa, que permitiram 

entender melhor as questões relacionadas ao fenômeno pesquisado.  

 

 

Em pesquisas no âmbito de educação é mais indicada a abordagem qualitativa 

porque tem como preocupação explicar os fenômenos e os processos humanos envolvidos na 

interação com o objeto de estudo. Bogdan & Biklen (1994) afirmam que a pesquisa 

qualitativa envolve obtenção de dados descritivos, analisados de forma indutiva, a partir do 
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contato direto do pesquisador com a situação investigada. O olhar do pesquisador aprecia 

mais o processo do que o produto e, tem como preocupação, apresentar a perspectiva dos 

participantes. 

 

 

Uma das formas de pesquisa qualitativa é a etnografia. A etnografia não deve ser 

considerada apenas uma técnica, mas um processo de construção do conhecimento. A partir 

da coleta de dados e uma ação descritiva desses dados, busca-se aproximar da realidade, 

procurando a passagem da empiria para o abstrato. O marco da etnografia é a observação 

participante e a relativização. 

 

 

Em algumas pesquisas, as condições materiais, às vezes, não permitem aos 

pesquisadores a realização de pesquisas etnográficas. No caso desta pesquisa em virtude do 

tempo disponível, utilizamos apenas alguns elementos da etnografia, como: imersão na 

realidade, descrição de dados e fatos, compreensão do objeto investigado partir do ponto de 

vista dos sujeitos e do contexto (ANDRÉ, 2000). A escolha por usar alguns elementos da 

etnografia foi decorrente da necessidade de conhecer a realidade na realidade, analisando, 

discutindo e, ao mesmo tempo, vivenciando o objeto de estudo, o uso e a integração da 

tecnologia digital ao currículo escolar. Nesta pesquisa, nosso olhar foi sendo modificado, os 

discursos construídos e as categorias significadas no campo. 

 

 

Na próxima seção serão apresentadas as duas etapas da pesquisa: aplicação de 

questionários e trabalho de campo, a partir da observação participante e entrevistas semi-

estruturadas.  

 

  

3.2 Etapas da Pesquisa 
 

 

A pesquisa foi dividida em duas etapas: na primeira etapa, foram aplicados 

questionários com 30 professores que atuam em LIE, escolhidos a partir de critérios 

previamente estabelecidos. Na segunda etapa, foi realizada a pesquisa de campo, constituídas 

de visitas à escola; aplicação de check-list; observação participante do planejamento 
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pedagógico, da contextualização das aulas no LIE e na sala de aula e entrevistas semi-

estruturadas com um professor do LIE e um da sala de aula da escola participante. 

 

 

A figura 3.1 apresenta um diagrama com os dados coletados em cada etapa da 

pesquisa. 
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Figura 3.1 – Diagrama com os dados coletados em cada etapa da pesquisa. Fonte: Elaboração própria. 
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3.2.1 Primeira Etapa  

 

 

A primeira etapa da pesquisa constou da aplicação de questionários com 30 

professores da rede pública municipal de Fortaleza-CE que atuam em LIE. Os questionários 

foram construídos a partir das indagações iniciais da pesquisa, com objetivo de conhecer mais 

profundamente o contexto pesquisado, a partir de um universo mais amplo e assim, abstrair 

mais elementos que subsidiassem o direcionamento do nosso olhar para o objeto de estudo.  

 

 

Em pesquisas acadêmicas, geralmente, a aplicação de questionário tem o intuito 

de elencar, conhecer e analisar dados de forma quantitativa. Neste caso, pesquisa em 

educação, a coleta e análise dos dados provenientes da aplicação de questionário partiram dos 

pressupostos de uma abordagem qualitativa, tendo como objetivo ampliar o conhecimento 

acerca do universo pesquisado.  

 

 

Os questionários aplicados abordaram aspectos relacionados ao uso do LIE na 

escola e sua integração ao currículo escolar, partindo de questões, como: formação e 

experiência dos professores com computadores, papel e envolvimento da gestão com o uso 

destas tecnologias na escola, sistematização do planejamento pedagógico, relação do 

professor do LIE com o professor da sala de aula, articulação das atividades desenvolvidas no 

LIE com a sala de aula e dos conteúdos curriculares com as ferramentas tecnológicas, 

contextualização da aula no LIE, formas de avaliação e dificuldades enfrentadas pelos 

professores para integrar o LIE ao currículo escolar. 

 

 

Nesta etapa da pesquisa, os sujeitos foram escolhidos a partir de critérios 

previamente estabelecidos. Inicialmente, solicitamos a indicação de professores lotados em 

laboratórios de informática em funcionamento aos técnicos do CRP e aos das SER, 

responsáveis pelo acompanhamento pedagógico dos LIE no sistema de ensino de Fortaleza. 

Dentre os professores indicados, foram selecionados 30 a partir dos seguintes critérios: ser 

professor efetivo do sistema municipal de ensino de Fortaleza, estar lotado em LIE em 

funcionamento no seu turno de trabalho, realizar atividades curriculares no LIE, realizar 

planejamento pedagógico na escola e ter disponibilidade e interesse em participar da pesquisa. 
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Os 30 sujeitos foram denominados de PL, diferenciados por uma denominação, exemplo: 

PL1, PL2, PL3, PL4, PL5, PL6 ..., PL30. 

 

 

 Os sujeitos dessa etapa apresentavam experiência em docência no LIE do sistema 

municipal de ensino em questão, variando de 01 a 10 anos, sendo que 50% dos professores 

tinham uma média de 09 anos de experiência, 40% 05 anos e apenas 10% dos respondentes 

estavam apenas há 01 ano atuando no LIE. 

 

 

No que diz respeito à formação dos sujeitos, 90% têm formação na área de 

Tecnologias na Educação, seja nível de pós-graduação, lato sensu e stricto sensu seja nível de 

extensão. Dentre este universo, 10% estão realizando mestrado na área. Estes dados estão 

apresentados de forma mais detalhada no Quadro 3.1.  

 

FORMAÇÃO EM TECNOLOGIAS NA EDUAÇÃO 

  CURSOS REALIZADOS % 

Extensão 

Cursos na área 

das Tecnologias 

em Educação 

Cursos concluídos 36,67% 

Cursos em conclusão 6,67% 

Titulação na 

área das 

Tecnologias 

em Educação 

Especialização 

Especialização concluída 40% 

Especialização em conclusão 10% 

Mestrado Mestrado em conclusão 10% 

Quadro 3.1 – Caracterização dos professores: Formação na área de Tecnologia na Educação - Fonte: elaboração 

própria. 

 

O quadro acima demonstra que os sujeitos selecionados nesta etapa, professores 

do LIE, possuíam formação específica na área de Tecnologias na Educação, que apesar de não 

ser o foco desta pesquisa, pode ser considerado, a priori, fator significativo na atuação destes 

sujeitos na escola, visto que supostamente as formações oferecem condições teóricas e 

metodológicas que fundamentariam suas práticas. 
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A seguir apresentamos o percurso trilhado na segunda etapa da pesquisa: a 

pesquisa de campo. 

 

 

3.2.2 Segunda Etapa  

 

 

A pesquisa de campo foi realizada em uma escola com LIE em funcionamento do 

sistema municipal de ensino de Fortaleza. Para aprofundar o conhecimento acerca do objeto 

estudo foram utilizadas as técnicas da observação participante e da entrevista semi-

estruturada, posteriormente descritas. 

 

 

Nesta etapa, foi escolhido um professor do LIE, dentre os 30 da fase anterior. Os 

critérios de escolha do sujeito obedeceram à condição do professor realizar atividades em 

parceria com o professor da sala de aula e destas atividades serem relacionadas ao currículo 

escolar, participar do planejamento pedagógico da escola, ter disponibilidade e interesse em 

participar da pesquisa.  

 

 

No universo dos 30 sujeitos da primeira etapa, 14 encontraram-se dentro dos 

critérios estabelecidos, entretanto apresentando variáveis que dificultariam uma análise mais 

precisa acerca do objeto de estudo ou até mesmo inviabilizá-la. Dentre as variáveis 

percebemos que um dos professores apresentou insegurança em suas respostas, 02 

informaram que durante os últimos períodos foram realizadas pesquisas da UFC em suas 

escolas, 02 estavam saindo de licença maternidade no período da pesquisa, 02 planejavam 

individualmente durante as sextas-feiras, um assumia a função de coordenadora pedagógica 

da escola, podendo transmitir um olhar diferenciado da realidade de sua escola, um estava 

saindo do LIE, um o planejamento da sua escola ocorria fora do espaço do LIE e outro 

durante a aplicação do questionário o LIE não estava funcionando.  

 

 

Assim, neste universo dos 14 sujeitos que estavam objetivamente dentro dos 

critérios estabelecidos para escolha do sujeito, apresentados anteriormente, apenas 03 

apresentaram condições mais favoráveis para a realização da pesquisa. Entre eles, um 

apresentou destaque em relação a forma como o planejamento pedagógico vinha sendo 
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realizado na escola e ofereceu disponibilidade e interesse em participar da pesquisa. Em 

virtude desta diferenciação diante dos demais sujeitos, optamos por realizar a pesquisa em sua 

escola. Para uma maior compreensão desse processo estamos disponibilizando o quadro no 

Apêndice D, caracterizando as variáveis apresentadas pelos sujeitos.  

 

 

Critérios, considerados relevantes, como formação voltada para uso de tecnologias 

na educação, tempo de docência e experiência em sala de aula e no LIE, gênero entre outros 

critérios não foram levados em conta, porque o interesse da pesquisa era conhecer a prática 

dos professores relacionada ao uso do laboratório de informática e sua relação com os 

espaços, sujeitos e tecnologias para integração e desenvolvimento do currículo.  

 

 

Na escola da professora do LIE selecionada para a pesquisa de campo foi 

escolhido um professor de sala de aula. O critério de escolha do professor da sala de aula 

obedeceu à condição do professor realizar atividades em parceria com a professora do LIE, 

participar do planejamento pedagógico da escola e ter disponibilidade e interesse em 

participar da pesquisa.  

 

 

Durante o período de realização das primeiras visitas e observações à escola 

pesquisada e as atividades desenvolvidas no LIE, observamos que a professora do 2º ano A 

realizava atividades de forma mais sistemática do LIE, participava do planejamento de forma 

mais ativa e demonstrou interesse e disponibilidade de participar da pesquisa.  

 

 

Os sujeitos, professora do LIE e da sala de aula, tiveram um papel de 

protagonistas na análise do objeto da pesquisa. Nesse sentido, para compreendermos melhor a 

atuação destes professores em relação ao uso do laboratório de informática e sua integração 

ao currículo escolar no local da pesquisa, apresentamos as experiências acadêmica e 

profissional desses sujeitos ao longo de suas trajetórias. Em seguida apresentamos a escola 

pesquisada.   

 

 

 

 

 

 



 50 

Sujeitos 

 

 

A professora do LIE, denominada PL15, tem formação pedagógica, nível Ensino 

Médio, na área de formação de professores, outrora chamada de pedagógico. Sua formação 

inicial, caracterizada como a graduação, é em Letras pela Universidade Estadual do Ceará 

(UECE), possui especialização em Literatura Brasileira, também pela UECE e possui cursos 

na área de Tecnologias na Educação, como Informática Educativa, Linux Educacional, 

Comunicação On-line, Uso das TIC na Língua Portuguesa, Projetos Colaborativos e 

Comunidades de Aprendizagem, entre outros oferecidos pelo CRP. Neste ano de 2010, está 

realizando o curso Mídias na Educação, na etapa avançada, oferecido pelo PROINFO, da 

SEED em parceria com a Universidade Federal do Ceará. A professora tem 21 anos de 

experiência em docência, destes 16 como professora efetiva em escola pública municipal de 

Fortaleza e 06 anos no LIE da escola pesquisada. Durante sua trajetória profissional, lecionou 

Matemática, Artes, Desenho Geométrico, Inglês no Ensino Fundamental de 6º ao 9º ano e foi 

professora polivalente durante um grande período. Desde 2004 a professora possui 200h, 

lotadas no LIE da escola pesquisada nos turnos manhã e tarde.  

 

 

A relação da PL15 como usuária de computador foi iniciada durante sua formação 

inicial, aproximadamente, no início dos anos 2000, fora do espaço de docência em sala de 

aula. PL15 foi introduzida ao mundo digital pela necessidade de realizar seus trabalhos 

acadêmicos e profissionais na época que cursava Letras na UECE.  

 

 

O segundo sujeito participante da pesquisa foi a professora da sala de aula, 

denominada PSA1. A professora tem graduação em Pedagogia pela Universidade Vale do 

Acaraú (UVA), especialização em Supervisão Escolar. Ela tem 25 anos de experiência em 

docência em escola pública, destes lecionou na Educação Infantil, no Ensino Fundamental do 

1º ao 5º ano e na Educação de Jovens e Adultos (EJA). Está atuando na escola há 16 anos. 

Tem 200h, sendo lotada 100h no turno da manhã, em uma turma do 2º ano do Ensino 

Fundamental, ensinando todas as disciplinas e a noite é lotada em uma turma de EJA, sendo 

caracterizada como professora polivalente.   
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Escola pesquisada 

 

 

Denominaremos a escola pesquisada, para maior segurança no sigilo das 

informações, de EMEIF Francisco Pessoa (pseudônimo). A escola está localizada em um 

bairro da periferia da cidade, funciona nos três turnos e atende, aproximadamente, 900 alunos, 

oferecendo a Educação Infantil e o Ensino Fundamental (1ª ano ao 5º ano) da modalidade 

regular e a EJA à comunidade do bairro da escola e as oriundas de bairros adjacentes. No 

turno noturno oferece o ProJovem Urbano , que destina-se a promover a inclusão social dos 

jovens brasileiros de 18 a 29 anos, que, apesar de alfabetizados, não concluíram o Ensino 

Fundamental. 

 

 

No ano de 2010, a Escola possui em seu quadro de profissionais 20 professores, 

03 gestores representados por uma diretora, vice-diretora e uma secretária e 02 coordenadores 

pedagógicos. Dentre os professores lotados, possui professores atuando na biblioteca escolar, 

desenvolvendo o Projeto Sala de Leitura, no Programa Mais Educação e no LIE. A escola 

selecionada é considerada típica do sistema, dentro dos padrões de normalidade estabelecidos 

para funcionamento, apresentando um currículo comum e práticas educativas em 

consonâncias com as diretrizes da SME.  

 

 

 A escola, além das salas de aula, possui outros espaços de aprendizagem, como 

LIE, biblioteca, sala de leitura, quadra poliesportiva, pátio, escovódromo, horta escolar, sala 

de Atendimento Educacional Especializado (AEE
3
), serviço especializado para garantir que 

sejam reconhecidas as particularidades de cada aluno com deficiência, entre outros espaços.  

 

 

A EMEIF Francisco Pessoa vem implementando projetos como Programa 

Alfabetização na Idade Certa (PAIC), que consiste em um pacto entre Municípios e Governo 

do Estado do Ceará, com o compromisso de alfabetizar todos os alunos da rede pública, até os 

sete anos de idade; Programa Mais Educação, que tem como objetivo ampliar as 

� 
3
 AEE – São consideradas matérias do Atendimento Educacional Especializado: Lingua Brasileira de Sinais 

(LIBRAS); interpretação de LIBRAS; ensino de Língua Portuguesa para surdos; código Braille; orientação e 

mobilidade; utilização do soroban; ajudas as técnicas, incluindo informática adaptada; mobilidade e 

comunicação alteranativa/aumentativa; tecnologias assistivas; educação física adaptada; enriquecimento e 

aprofundamento do repertório do conhecimento; atividades de vida autônoma e social e entre outras (Fávero, 

2007, p.23) 

http://www.projovemurbano.gov.br/site/interna.php?p=material&tipo=Conteudos&cod=13
http://www.idadecerta.seduc.ce.gov.br/
http://www.idadecerta.seduc.ce.gov.br/
http://portal.mec.gov.br/index.php?Itemid=86&id=12372&option=com_content&view=article
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possibilidades de aprendizagem dos alunos, por meio da otimização de espaços, dentro e fora 

da escola; Escola Nota Dez, destinado a premiar as escolas públicas com melhores resultados 

no Índice de Desempenho Escolar – Alfabetização (IDE-ALFA) e oferecer 

contribuição/auxílio financeiro as escolas públicas com menor IDE-ALFA; entre outros. 

 

 

Para investigarmos com maior propriedade nosso objeto de estudo foi necessário 

adentrarmos no universo do LIE desta escola, conhecermos seu processo de implantação, 

documentos oficiais que emanam diretrizes sobre seu funcionamento, sua estrutura física, 

equipamentos disponíveis e softwares e programas instalados, bem como sua dinâmica de uso 

pelos alunos e professores, descritos nos itens que seguem: 

 

 

Contextualização do LIE 

 

 

O processo de implantação do LIE nesta unidade escolar foi iniciado no ano de 

2001, proveniente de uma ação da SME em parceria com a própria escola. A escola recebeu 

da SME, para implantação do LIE, 10 computadores. Foram selecionados 02 professores, a 

partir de critérios estabelecidos pelo SME e o CRP para atuarem neste ambiente. Os 

professores selecionados participaram de formação na área de Tecnologias na Educação 

oferecida pelo CRP. A formação não contemplou os professores da sala de aula, dificultando, 

inicialmente, o envolvimento e a compreensão do uso pedagógico do laboratório de 

informática na escola. 

 

 

De acordo com documento da SME que emana diretrizes de funcionamento para o 

uso do LIE nas escolas, “O computador deverá ser usado como meio e nunca como fim. Deve 

ser usado considerando o desenvolvimento dos componentes curriculares” (FORTALEZA, 

2006, p. 29). O LIE nas escolas públicas de Fortaleza funciona como um espaço de sala de 

aula, tendo um professor atuando neste ambiente (FORTALEZA, 2006).  

 

 

Ainda no documento, é previsto que o LIE “deverá ser disponibilizado a toda 

comunidade escolar, priorizando o atendimento aos alunos e professores. O horário de 

funcionamento deverá ser o mesmo da escola, sempre com um professor responsável pelo 
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ambiente. As atividades realizadas deverão ser previamente planejadas, relacionando-se com 

os conteúdos curriculares” (FORTALEZA, 2006, p. 29-30). 

 

 

Desde 2007, para atuar neste ambiente, o professor efetivo do sistema municipal 

de Fortaleza deverá participar de um credenciamento, considerando critérios como seleção 

formação em licenciatura plena, formação específica na área de Tecnologias na Educação, 

tempo de efetivo exercício no sistema municipal de Fortaleza e carga horária de 240 horas 

(FORTALEZA, 2010).  

 

 

Durante o ano de 2010, as equipes da SME, SER, CRP passaram por um processo 

de discussão, envolvendo todas as áreas do conhecimento, modalidades de ensino e seus 

programas e projetos, incluindo o LIE, para elaboração das diretrizes curriculares do sistema 

municipal de ensino de Fortaleza, que orientarão a construção do currículo de cada unidade 

escolar (FORTALEZA, 2010). 

 

 

Estrutura e equipamentos 

 

 

Neste ano de 2010, o LIE da escola tem 11 máquinas, oriundas do pregão do 

ProJovem,  operando com sistema operacional Linux, com distribuição denominada Big 

Linux. O LIE tem acesso à internet por meio de banda larga e os aplicativos do 

OpenOffice.org, como  Writer, Impress, Calc, colorpaint, tuxpaint estão devidamente 

instalados, como também alguns jogos e softwares educativos disponíveis no próprio pacote 

da distribuição Big Linux entre outros como o software Gcompris. 

 

 

Além dos computadores, o LIE possui outros equipamentos, como projetor de 

multimídia, retroprojetor, episcópio, televisão, equipamento de ar condicionado, armário, 

quadro branco e 22 cadeiras. Durante a pesquisa no LIE encontravam-se também, 18 

monitores e 09 gabinetes novos, que utilizam o sistema Linux de multiusuários e multitarefas, 

provenientes do Proinfo Urbano e, que ainda, estão encaixotados, esperando a ampliação de 

uma sala para serem instalados na escola. O LIE não tem nenhuma decoração em suas 

paredes. As figuras 3.2 e 3.3 abaixo mostram fotos do LIE. 

 

http://www.biglinux.com.br/
http://www.biglinux.com.br/
http://gcompris.net/-pt-br
http://downloads.linuxeducacional.com/
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Figura 3.2 – LIE da EMEIF Francisco Pessoa 

 

 

 
Figura 3.3 - LIE da EMEIF Francisco Pessoa 

 

 

No próximo tópico abordamos as técnicas utilizadas na pesquisa de campo: 

observação participante e entrevista semi estruturada. 
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3.3 Técnicas da pesquisa 
  

  

Durante esta etapa da pesquisa, trabalho de campo, além das técnicas de 

observação participante e entrevista semi-estruturada, que facilitaram o conhecimento do 

objeto pesquisado, também foram utilizados instrumentos auxiliares, como o diário de campo 

e check-list para registrar as observações oriundas da realidade estudada.  

 

 

A partir da observação participante, durante um período de 03 meses, conhecemos 

a realidade da escola, especificamente, a rotina do laboratório para analisar sua relação com a 

sala de aula, partindo do planejamento, com o intuito de investigar a integração do laboratório 

de informática ao currículo escolar.  

 

 

Inicialmente foi realizada uma conversa com a gestão da escola, a coordenação 

pedagógica e a PL15 para esclarecimento da pesquisa. Em seguida, foram realizadas visitas 

para o preenchimento de check-list, com questões referentes aos dados de identificação da 

escola, estrutura física, equipamentos disponíveis, funcionamento do laboratório, como 

também relação dos professores, gestores com o laboratório de informática e o 

desenvolvimento dos elementos do planejamento pedagógico.  

 

 

Depois analisamos a dinâmica de funcionamento do LIE, por meio das aulas de 

todas as turmas da escola desenvolvidas naquele ambiente durante as primeiras observações. 

Em seguida, priorizamos observar as aulas da PSA1 desenvolvidas na sala de aula e no 

laboratório. Investigamos também durante o período da observação 08 encontros, 

caracterizados como momento de planejamento pedagógico na escola. As observações 

partiram da realidade vivenciada pelos sujeitos e da própria percepção e considerações do 

pesquisador. Estas observações foram realizadas a partir de um tópico guia e registradas em 

diário de campo.  

 

 

Por meio do diário de campo, também foram registrados todos os detalhes, falas, 

acontecimentos vivenciados, questões inusitadas surgidas durante a observação, seja nos 

encontros de planejamento, na sala de aula e/ou no LIE, tanto com a professora pesquisada da 

sala de aula, como com os outros professores, principalmente, no que diz respeito à integração 
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dos conteúdos curriculares ao laboratório de informática e a relação do professor do LIE e da 

sala de aula. 

 

 

Nos encontros de planejamento, considerados como toda reunião de professores 

que tinha como objetivo discutir ações pedagógicas na escola, foram observadas e 

acompanhadas a sistemática, a relação dos conteúdos curriculares com os aplicativos 

escolhidos, a relação do professor do LIE e da sala de aula, a metodologia adotada, analisando 

como vinha sendo desenvolvida a integração do LIE ao currículo escolar.  

 

 

No laboratório foram observadas e acompanhadas a dinâmica da aula, as 

estratégias metodológicas utilizadas, a forma que os conteúdos eram abordados e explorados, 

utilização das ferramentas tecnológicas, o papel e a relação do professor da sala de aula com o 

LIE, o atendimento dos objetivos propostos no planejamento, enfim, a integração do LIE ao 

currículo escolar. Na sala de aula, observamos como foram realizadas as práticas relacionadas 

à inserção do uso do LIE.  

 

 

Para o desenvolvimento da pesquisa foram realizadas entrevistas semi-

estruturadas com o professor do LIE e o professor da sala de aula participantes da pesquisa. 

As entrevistas apresentaram questões abertas, favorecendo uma maior liberdade aos sujeitos 

de exporem seus pontos de vistas e suas considerações acerca do uso do LIE e sua integração 

ao currículo escolar. 

 

 

Todas as considerações apresentadas pelos sujeitos foram anotadas ou gravadas e 

apreciadas nas análises.  
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3.4 Análise dos Dados 

 

 

A partir da escolha de uma abordagem metodológica adequada para o objeto de 

estudo, uso e integração do LIE ao currículo escolar, e da seleção dos sujeitos da pesquisa, 

sendo que na primeira etapa foram 30 sujeitos e na segunda etapa um professor do LIE e um 

professor da sala de aula, foi realizada a coleta de dados e em seguida a análise destes dados 

coletados.  

 

 

A análise partiu dos registros provenientes do check-list, diário de campo e 

anotações, a partir da observação participante, contendo as falas dos sujeitos e as situações 

vivenciadas no processo de investigação nas aulas desenvolvidas no LIE, na sala de aula e no 

planejamento pedagógico. Usamos também as entrevistas semi-estruturadas, juntamente, com 

os dados oriundos dos questionários aplicados na primeira etapa com os 30 professores. Os 

dados dos questionários foram tabulados por média e freqüência das respostas.  

 

 

Os materiais coletados foram inicialmente classificados por evento e ordem 

cronológica. Em seguida, foram organizados por aproximação em categorias, sendo as 

mesmas confirmadas pelos dados empíricos e por triangulação, envolvendo dados de 

diferentes categorias, tais como entrevistas, observações e check-list. Essa triangulação 

permitiu confirmar algumas categorias bem como encontrar inconsistências nos dados 

fornecidos pelos sujeitos ou analisados pelo pesquisador. A Categorização final dos dados foi 

confrontada com fundamentação teórica. 

 

 

No próximo capítulo, apontamos os resultados na análise dos dados.  
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4. RESULTADOS 
 

 

Apresentamos no presente capítulo a análise da sistematização das observações e 

dos resultados obtidos em situações relacionadas ao objeto de estudo, uso e integração do 

laboratório de informática ao currículo escolar, considerando seus sentidos e significados, 

dificuldades e perspectivas e concepções pedagógicas reveladas no decorrer da pesquisa. 

 

 

Para compreendermos como vem sendo realizado o uso e a integração do LIE ao 

currículo escolar nos apoiamos nos dados oriundos de 30 questionários aplicados na primeira 

etapa da pesquisa e fizemos uma incursão ao cotidiano da EMEIF Francisco Pessoa, 

investigando nas práticas realizadas nesta escola como este espaço de aprendizagem vem 

sendo incorporado e utilizado para o desenvolvimento curricular.   

 

 

Para apresentar de maneira mais precisa os resultados, optamos em descrever e 

analisar os dados a partir de categorias vivenciadas e construídas ao longo da investigação: 

sistematização da utilização do LIE, diferentes formas de utilização do LIE, práticas 

articuladas entre o LIE e a sala de aula, planejamento pedagógico e o uso do LIE, dificuldades 

encontradas para a integração do LIE ao currículo escolar.  

 

 

Inicialmente apresentamos e analisamos os dados oriundos dos questionários, em 

seguida, os resultados da investigação in locun, na EMEIF Francisco Pessoa. 
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4.1 Resultados dos questionários: conhecendo práticas desenvolvidas no 

LIE 
 

 

Muitos foram os dados coletados nos questionários aplicados na primeira etapa da 

pesquisa com os 30 professores escolhidos a partir de critérios descritos anteriormente. Com o 

intuito de aprofundarmos o objeto de estudo, priorizamos os dados mais relevantes para 

análise da pesquisa. 

 

 

Práticas articuladas entre a sala de aula e o LIE 

 

 

Ao indagarmos a respeito da articulação entre as atividades desenvolvidas no LIE 

e a sala de aula, constatamos que 83,33% dos professores respondentes consideram que as 

atividades são articuladas entre si. Um dado que nos chamou atenção nas falas destes 

professores que para 43,33% esta articulação ocorre de forma linear e burocrática, a partir da 

apresentação de conteúdos pelos professores da sala de aula, sem nenhuma discussão 

pedagógica acerca das possibilidades de uso do LIE, “os professores da escola entregam seus 

“planejamentos” e procuramos atividades de acordo com os conteúdos e atividades 

trabalhadas em sala de aula” (PL3, Questionário, 2010). 

 

 

Ainda no universo acima mencionado, 6,67% dos professores informaram que a 

articulação ocorre a partir do desenvolvimento de projetos na escola. Nas considerações dos 

professores, percebemos, na verdade, não se tratam* de projetos, são temáticas a serem 

desenvolvidas a cada mês, como observamos na escola pesquisada, descrita posteriormente, 

“procura-se atividade dentro do tema ou assunto do projeto trabalhado no período, bem como 

conteúdo indicado pelo professor da sala de aula” (PL14, Questionário, 2010).  

 

 

Para 10% dos respondentes, a articulação ocorre a partir de atividades realizadas 

para sensibilizar, aprofundar e sistematizar conteúdos abordados em sala de aula. Para um 

deles “na maioria das vezes, o professor realiza algo em sala e faz o fechamento no LIE, 

geralmente a produção, mas há também casos em que o professor faz a sensibilização no LIE 

por meio de vídeos, pesquisas e culmina a atividade em sala” (PL7, Questionário, 2010).   
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Já 16,67% afirmaram que não há articulação entre as atividades da sala de aula e o 

LIE. Para um deles, “tentamos, mas como não temos um tempo específico para conversarmos 

com os professores as atividades acabam sendo pontuais” (PL2, Questionário, 2010). Vimos 

que a questão do tempo para planejamento é sempre uma das dificuldades apresentadas pelos 

professores para articularem as atividades desenvolvidas no LIE ao currículo da escola.  

 

 

Nos questionários ao indagarmos se os conteúdos curriculares propostos eram 

articulados com atividades desenvolvidas no LIE, constatamos que para 93,33% dos 

professores do LIE há articulação, apenas 6,67% afirmaram que a articulação não vem 

ocorrendo.  

 

 

Apesar de pontuarmos como um fator relevante esse percentual, as falas dos 

professores revelaram algumas preocupações. Entre elas, a tentativa dessa articulação ser uma 

iniciativa do professor do LIE, resultado da dificuldade do professor da sala de aula participar 

do planejamento do laboratório, impedindo uma atitude mais proativa deste professor na 

contextualização da aula, responsabilizando o professor do LIE e comprometendo o processo 

de integração, o que constatamos na observação na EMEIF Francisco Pessoa, descrita 

posteriormente. Outra preocupação, em nenhuma das falas, os respondentes mencionaram 

ações da escola que efetivasse essa articulação.  

 

 

No universo inicial, 30 professores, a sua maioria, 18 professores, contrariando a 

afirmação acima que aponta a figura do professor do LIE como responsável pela articulação 

entre a sala de aula e o LIE, respondeu que a condução da dinâmica da aula no laboratório é 

realizada pelo professor do LIE e pelo professor da sala de aula, representando um percentual 

de 60% dos respondentes. Para 36,67% a condução é realizada pelo professor do LIE, o que 

revelaremos nos resultados da pesquisa de campo. 

 

 

Planejamento pedagógico e o uso do LIE 

 

 

Nos aspectos relacionados à periodicidade dos encontros para planejarem 

atividades para o LIE, constatamos, a partir dos questionários que 30% de professores 

respondentes, referem-se à periodicidade como semanal, durante as sextas-feiras no LIE. 
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33,33% dos professores afirmam que não tem planejamento específico para o LIE, afirmando 

“o professor do LIE acompanha o planejamento geral da escola e planeja individualmente 

com os professores que o procuram” (PL8, Questionário, 2010). Para 36,67% dos professores 

não vem realizando planejamento, “não estou conseguindo planejar em 2010 com o grupo de 

professores” (PL6, Questionário, 2010) e “o planejamento ocorre no momento do 

agendamento, essa é a prática da noite, durante o dia é diferente” (PL10, Questionário, 2010).  

 

 

Constatamos por meio dos questionários aplicados, que um percentual muito 

elevado de professores, 83,33% afirmou a realização do planejamento ocorre na sala de aula, 

fora do laboratório, o que nos fez ficar bem atentos, visto que nestes espaços não possuem 

computadores para serem explorados os aplicativos que serão utilizados. Destes professores, 

40% informaram que além da sala de aula, o planejamento ocorre em outro espaço, biblioteca, 

sala dos professores. No questionário a PL15 informou que os encontros de planejamento 

ocorrem no LIE e na sala do professores. 

 

 

Outro fator que merece uma apreciação mais cuidadosa, diz respeito à 

participação dos gestores escolares ou outros profissionais da escola no planejamento 

pedagógico. Nos questionários aplicados a maioria, 93,33%, dos respondentes informou que 

os professores da sala de aula participam dos encontros de planejamento das atividades do 

LIE. Não identificamos, nas respostas, a presença da equipe pedagógica e da participação da 

gestão nestes planejamentos.  

 

 

Em relação ao planejamento das atividades no LIE para o desenvolvimento do 

currículo, a partir dos dados colhidos nos questionários vimos que para 100% dos 

respondentes as atividades desenvolvidas no LIE são planejadas combinadas entre os 

professores da sala de aula e o professor do LIE. Os professores não descreveram como se 

dava essa combinação, mas sugeriam em suas respostas que havia integração entre LIE e 

currículo escolar. 
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Dificuldades encontradas para a integração do LIE ao currículo escolar 

 

 

Por meio dos dados coletados nos questionários os professores listaram diferentes 

dificuldades encontradas por eles no desenvolvimento das atividades no LIE, para 20% a 

dificuldade é a articulação dos conteúdos curriculares com os recursos tecnológicos utilizados 

no LIE, já para 40% acreditam que é a falta da participação do professor da sala de aula no 

LIE, 6,67% afirmam que é a condução da aula no LIE, 16,67% é o manejo dos computadores 

e 16,67% apresentaram outras dificuldades como acesso a Internet, manutenção dos 

equipamentos, rede elétrica, recursos limitados na área de matemática, nº de equipamentos 

reduzidos e compreensão da coordenação pedagógica e da gestão acerca da concepção do 

LIE. Um total de 86,67% destes professores pontuaram que a falta de tempo para planejar é 

uma das dificuldades que mais impedem o desenvolvimento das atividades no LIE, o que 

veremos também na escola pesquisada. 

 

 

Na seção seguinte apresentamos os resultados obtidos na segunda etapa da 

pesquisa, a pesquisa de campo realizada na EMEIF Francisco, a partir da observação 

participante e entrevista semi-estruturada. Os resultados foram analisados a partir do 

detalhamento e aprofundamento das categorias apresentadas anteriormente na análise dos 

questionários aplicados e entre outras que foram sendo construídas.  

 

 

4.2 Sistemática de utilização do LIE na escola 
 

 

Constatamos que o LIE da EMEIF Francisco Pessoa tem uma sistemática diária 

de atendimento na escola. Os professores e suas respectivas turmas freqüentam o laboratório, 

numa média de acesso de 03 vezes ao mês, descrita no quadro do Apêndice E, considerada 

pequena diante das possibilidades educativas do espaço, mas significativa diante do nº de 

turmas da escola que freqüenta o LIE durante o mês.  

 

 

Aproximadamente são atendidos por semana cerca de 150 alunos, dependendo da 

freqüência e das aulas previamente agendadas. O acesso destes alunos pode ser por meio da 

turma completa, dividida ou individualmente para realizarem atividades em seus respectivos 
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turnos ou em horários contrários ao da sala de aula. O desenvolvimento da maioria destas 

atividades é realizado em dupla, exceto nas propostas para serem feitas individual, como na 

postagem de textos no blog da escola. 

 

 

A organização do LIE para o recebimento das turmas é uma prática incorporada 

na rotina da PL15. A sala sempre estava preparada para receber os alunos, as cadeiras 

organizadas, os computadores ligados, os sites disponibilizados e as atividades a serem 

realizadas prontas para o acesso. Essa organização do LIE é um aspecto importante para a 

gestão de tecnologias na escola, sendo uma diretriz emanada pela SME, prevista nas 

atribuições do professor do LIE, que responsabilidade este professor organizar a sala e zelar 

pelo seu bom funcionamento, “viabilizar a infra-estrutura necessária ao funcionamento 

regular do LIE, no que se refere à organização do espaço físico a ao agendamento do 

atendimento do LIE” (Fortaleza, 2006, p. 31). 

 

 

A maioria dos aplicativos instalados e utilizado nos computadores no LIE 

pesquisado fazia parte do pacote educacional do sistema operacional LINUX, com a 

distribuição Big Linux, como Writer, Impress, Calc, Colorpaint, Tuxpaint, entre outros como 

Childsplay, TuxMath, gráficos e o software Gcompris. Um dos aplicativos mais utilizados 

durante a observação foi o Impress, que apesar de ser recomendado para apresentações, era 

utilizado nas aulas de Língua Portuguesa como um processador de textos, bem como, uso do 

Colorpaint, era uma preferência nas aulas de produção de texto para as turmas com alunos 

menores, o que veremos posteriormente. Outro recurso muito freqüente era acesso à Internet, 

a partir da realização de atividades com aplicativos relacionadas às temáticas trabalhadas e 

disponíveis na Internet. 

 

 

Os trabalhos desenvolvidos no LIE foram implementados por meio de 

agendamentos realizados pelos professores da sala de aula, partindo de conteúdos explorados 

por eles em suas salas ou por temáticas. Estas temáticas eram propostas pelo professor do 

próprio LIE, pelo grupo de professores ou oriundas de parcerias e programas externos à 

escola. Para PL15, “em agosto as atividades ocorreram diariamente a partir da necessidade 

dos conteúdos trabalhados na sala e por meio de projetos, como o TAMAR, Folclore, 

Trânsito, Escola Nota 10” (PL15, Informação Oral).  
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A PL15 sugere que na escola vem sendo realizados diferentes tipos de projetos no 

LIE, mencionados acima, entretanto a observação revelou que os projetos são confundidos 

com o desenvolvimento de atividades relacionadas às datas comemorativas ou a temáticas 

oriundas de programas externos à escola, como o Projeto TAMAR oriundo de parcerias 

externas à escola e os demais referiam-se às temáticas desenvolvidas pelos professores da 

escola. Na verdade, aponta para um caráter tradicional de currículo, apresentando conteúdos 

descontextualizados, distantes da realidade dos alunos, limitando-se a uma exigência da 

escola ou da Secretaria e vinculada, muitas vezes, ao calendário civil e suas datas 

comemorativas.  

 

 

Apesar da atitude da professora ser uma tentativa pedagógica de procurar 

privilegiar a interdisciplinaridade, por meio da comunicação entre o LIE e a sala de aula e o 

desenvolvimento de temáticas significativas para o contexto da escola e para os alunos, não 

podemos afirmar que a escola vinha implementando a metodologia de projetos, que se 

caracteriza como uma prática muito mais ampla, considerada ainda grande desafio para a 

escola. Conforme Prado (2003, p.4) afirma, propostas de trabalho com projetos:  

 

 
Não se encaixam na estrutura do sistema de ensino, que mantém uma organização 

funcional e operacional – como, por exemplo, horário de aula de 50 minutos e uma 

grade curricular seqüencial – que dificulta o desenvolvimento de projetos que 

envolvam ações interdisciplinares, que contemplem o uso de diferentes mídias 

disponíveis na realidade da escola e impliquem aprendizagens que extrapolam o 

tempo da aula e o espaço físico da sala de aula e da escola. 

 

 

Nesse sentido a estrutura da escola ainda é presa a tempos e espaços que não 

transpõem a sala de aula e a uma concepção de currículo tradicional. Defrontamos com uma 

estrutura rígida, que prioriza o método de ensino, a transmissão de informações e que 

fragmenta o conhecimento e o organiza em conteúdos distribuídos em grades curriculares, que 

não se articulam entre si.  

 

 

Uma prática recorrente no LIE foi a utilização do espaço para exibição de vídeos. Os 

vídeos tinham como objetivo introduzir determinadas temáticas ou explorar conteúdos 

curriculares, como Educação no Trânsito ou História do Brasil. Em virtude da falta de um 

espaço específico, de um profissional responsável e pela própria compreensão do laboratório 

pelo PL15, o LIE assume essa dupla função.  

http://www.tamar.org.br/
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Caso o LIE tivesse tempo ocioso, que seu uso não fosse intensivo pelos alunos da 

escola, poderia ser usado para realizar atividades como a exibição de vídeo. Entretanto diante 

o número de turmas existentes na escola, fica inviável o LIE ser usado para esta função, já que 

subutiliza o espaço, diante de outras possibilidades. Outro aspecto que nos chamou atenção, 

que presenciamos, na maioria das vezes, nas observações, que em virtude do tempo previsto 

de cada turma no LIE os computadores não eram usados para anotações em seus 

processadores de textos e pesquisas na web acerca das temáticas exibidas, explorando o 

caráter pedagógico do vídeo e integrando as mídias. 

 

 

Não descaracterizamos o uso do vídeo como uma atividade potencialmente 

pedagógica, que pode ser realizada em diferentes momentos em sala de aula e partir de 

diversas temáticas. Porém, a exibição do vídeo no laboratório pode reduzir as possibilidades 

educativas desse espaço.  O ideal seria que os vídeos fossem exibidos na própria sala de aula 

ou em outro local específico, deixando o laboratório para atividades mais interativas e 

dinâmicas, até mesmo para editoração de vídeos. 

 

 

Vimos que o LIE é usado sistematicamente pelos alunos e professores. Segundo a 

PL15, “os professores sempre vêm procurando o LIE, agendam, planejam e trazem seus 

alunos para realizarem suas atividades neste ambiente” (Informação Oral). PL15 afirmou que 

durante o primeiro semestre o laboratório apresentou alguns problemas técnicos, impedindo o 

funcionamento regular de suas atividades, voltando a funcionar normalmente durante o 

segundo semestre.  

 

 

Presenciamos na observação o desenvolvimento de várias atividades no LIE, por 

meio de diferentes modalidades de utilização dos computadores. Para uma análise mais 

aprofundada, na próxima seção descrevemos como vem sendo a forma de utilização do LIE 

na EMEIF Francisco Pessoa, investigando nas práticas as abordagens implementadas. 
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4.3 Diferentes formas de utilização do LIE na escola: uma abordagem 

construcionista ou instrucionista?  
 

 

Papert (2008) afirma que a melhor aprendizagem ocorre quando o aprendiz 

assume o seu próprio desenvolvimento, definindo e redefinindo papéis ao longo de toda a 

vida. Nesse sentido, o autor questiona o modelo escolar que define currículo pré-estabelecido, 

que prioriza o método do ensino a partir da transmissão de conhecimento, de forma mecânica 

e repetitiva, reduzindo a aprendizagem a uma série de atos técnicos compreendido por ele 

como instrucionismo.  

 

 

Para Papert (2008, p. 134), a escola deveria assumir abordagem construcionista, 

cuja “[...] meta é ensinar de forma a produzir a maior aprendizagem a partir do mínimo de 

ensino”, caracterizado como construcionismo. O construcionismo “é construído sobre a 

suposição de que as crianças farão melhor descobrindo (“pescando”) por si mesmas o 

conhecimento específico de que precisam [...]”. (PAPERT, 2008, p.135)” Ainda para ele 

“além de conhecimento sobre pescar, é também fundamental possuir bons instrumentos de 

pesca – por isso precisamos de computadores...” (PAPERT, 2008, p.135) 

 

 

Durante a observação na EMEIF Francisco Pessoa tivemos a oportunidade de 

vivenciar na prática como vem sendo realizada a utilização do laboratório. Vimos no LIE que 

o computador foi utilizado de diversas formas, partindo de diferentes abordagens: 

instrucionista e construcionista: O uso de aplicativos do OpenOffice.org, o Impress, para 

editoração de texto, o Colorpaint, para elaboração de desenhos, o uso da Internet para 

exploração do blog da escola e de ferramentas de comunicação social, o Orkut, para 

pesquisas em sites de busca e uso de softwares educativos, jogos, entre outros aplicativos, 

descritos nos tópicos a seguir: 

 

 

a) Aplicativos para produção textual 

 

 

No desenvolvimento de temáticas relacionadas ao Folclore e ao Trânsito foram 

realizadas atividades utilizando o aplicativo Colorpaint para elaboração de desenhos. Estas 
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atividades tinham o intuito de finalizar as discussões acerca das temáticas com uma produção 

artística, que possibilitasse o aluno livremente expor o que aprendeu.  

 

 

Para PSA1, o uso do aplicativo do Colorpaint facilita muito o trabalho com os 

alunos que apresentam dificuldade na escrita:  

 

 
O desenho é muito utilizado em sala, principalmente, pelas crianças que tem 

dificuldade na escrita, é uma forma que elas têm de expressarem e mostrarem o que 

aprenderam. Com este recurso, eles criam, apagam, refazem, dão cores [...].  

(ENTREVISTA, 2010).  

 

 

Para PL15, é o programa preferido dos meninos. “No Tuxpaint tem a 

possibilidade da criação, mas é mais limitado, é mais cansativo, vem tudo montado. No 

Colorpaint é livre para os alunos criarem” (ENTREVISTA, 2010). Salientamos que, além da 

motivação provocada pelo visual colorido e da relação prazerosa que o aluno tem com o 

desenho, este aplicativo possibilita a capacidade de criação do aluno, abordagem considerada 

construcionista.  

 

 

Outro aplicativo, o Impress, utilizado como processador de diferentes textos, 

descritivos, narrativos, dissertativos, apresentado na figura do Apêndice P. Em uma das 

atividades observadas, o aplicativo foi utilizado para elaboração de um clássico infantil, a 

partir de uma imagem referente ao tema.  Seu uso proporcionou liberdade de criação e 

facilitou as professoras observarem vários aspectos das produções dos alunos, diferentemente, 

do uso de outros aplicativos, como o Gcompris, descrito posteriormente.  Para PL15 o uso do 

Impress possibilitou  

 

 
na verdade quando os meninos estão produzindo texto no Write tem várias 

possibilidades também, mas no Impress tem o apelo visual, temos a possibilidade de 

ampliar seu texto e eles se encantam em ver a forma que o texto toma 

(ENTREVISTA,  2010). 

 

 

Corroborando PSA1 completa “é uma questão do apelo visual, na sala tem a 

gravura, mas aqui tem as cores, as imagens mais vivas e ai tem mais motivação”. Reforçamos 

que não podemos limitar a escolha dos aplicativos apenas pelo apelo visual, mas pela 

possibilidade de autoria do aluno.  
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Ao indagarmos a PL15 a respeito do uso de processadores de texto, ela respondeu 

que seu uso facilita a aprendizagem dos alunos porque eles identificam os seus próprios erros 

e os refazem, para PL15 

 

 
Em uma atividade de escrita, como esta que eles estão realizando aqui no LIE 

(aponta para atividade que está sendo desenvolvida naquele momento no LIE), este 

aluno que está digitando o texto poético, digitou omenage – viu seu erro, perguntou, 

voltou a tecla e digitou a palavra corretamente homenagem. Pode até que na sala de 

aula o professor consiga apontar os erros dos alunos, mas aqui ele está vendo seus 

próprios erros, está fazendo e refazendo na hora, vê o erro e tenta corrigi-lo. E 

quando aluno percebe por ele mesmo que errou, ele não faz mais aquele erro 

(ENTREVISTA, 2010).  

 

 

A oportunidade dos alunos entrarem em contato com seu próprio erro e a 

facilidade de corrigi-lo, faz com que eles sintam-se mais autônomos e independentes na 

construção do conhecimento. Para Levy (1993) a máquina oferece algumas ajudas para o 

aluno, salientando erros ortográficos, questões gramaticais e fornecendo sugestões, supondo 

uma concepção de “tecnologias da inteligência” não neutras. Completando Valente (1999, 

p.77) considera que processadores de texto não disponibilizam ferramentas que auxiliam no 

processo de construção do conhecimento. Para o autor 

 

 
o processador de texto não dispõe de características que auxiliam o processo de 

construção do conhecimento e a compreensão das idéias. A compreensão só pode 

acontecer quando uma pessoa lê o texto e fornece um feedback com o qual o 

aprendiz pode se dar conta de seu desempenho. 

 

 

Não podemos deixar de considerar que na medida em que as duplas de alunos 

elaboram seus textos coletivamente, veem e discutem sobre seus erros, dão cores às letras e 

formatos às linhas, quebrando a lógica linear do caderno, estão construindo determinados 

conhecimentos. A leitura literal, interpretativa e crítica do texto que não podem ser realizada 

pelo processador de texto, podem ser feita em momentos posteriores à produção pelos 

próprios alunos, pela turma e pela professora.  

 

 
Na expressão escrita, o computador transforma-se no “papel, lápis e borracha” dos 

alunos e é o processador de texto que mais permite criar novas situações de 

aprendizagem da escrita. Através desta ferramenta, a criança pode alterar parte do 

seu texto repetidas vezes, sem prejuízo do todo, o que lhe facilita uma maior 

interacção entre a criança e o texto escrito. De igual modo, o aluno tem à mão uma 

série de aplicações que pode usar: dicionário, corrector ortográfico e outros (PIRES, 

2009, p. 48).  
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Percebemos que as professoras, principalmente, PL15, reconhecem que o uso 

destes aplicativos privilegiam* a capacidade dos alunos de criação, autonomia e interação no 

processo de conhecimento, mas ainda é visível em suas falas, a recorrência do uso dos 

aplicativos do computador como recurso motivador.  

 

 

b) Exploração de ferramentas hipertextuais e de comunicação social 

 

 

Uma atividade desenvolvida durante uma das aulas observadas foi a editoração e 

postagem no blog da escola de textos elaborados pelos alunos. Para a PL15 “o blog tem como 

objetivos socializar atividades culturais e artísticas desenvolvidas na escola e publicação de 

diferentes textos elaborados pelos alunos” (PL15, Informação Oral).  Apesar de 

considerarmos a inserção do uso do blog uma prática inovadora, não acompanhamos durante 

a observação nenhuma atividade que suscitasse mais diretamente a possibilidade hipertextual 

desta ferramenta.  

 

 

Na contextualização das aulas do Projeto TAMAR, os alunos realizaram pesquisas 

no site do projeto e utilizaram o Orkut para explorar imagens, elaborar e postar comentários 

relacionados à temática, apresentado na figura do Apêndice J. A utilização do Orkut não 

estava prevista no projeto. Ao questionarmos a PL15 porque introduziu o uso desta 

ferramenta, ela afirmou  

 

 
queria ir mais além do que as atividades que estavam sendo apresentadas pelo 

projeto, por isso tive a ideia de usar o Orkut. Assim, selecionei uma variedade de 

imagens das tartarugas marinhas do projeto e postei, em forma de álbum, neste 

ambiente para os meninos postarem seus comentários (Informação Oral).  

 

 

Esses usos representam formas diferenciadas da utilização dos aplicativos dos 

computadores, na qual os alunos estão ativamente produzindo sobre algum tema, favorecendo 

processos diferenciados de aprendizagem, compartilhamento de ideias e construção individual 

e coletiva do conhecimento. Neste sentido, COUTINHO complementa “[...] espaço para 

discutir temas da actualidade em qualquer horário e em qualquer lugar (2007, p. 17). 
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Levamos em consideração a iniciativa da professora em optar por ferramentas de 

comunicação com grande repercussão e aceitação entre os jovens e com diversas 

possibilidades educativas e usá-las para atrair a atenção e o interesse dos alunos para 

desenvolver os conteúdos curriculares apresentados, facilitando a aprendizagem interativa e a 

possibilidade de autoria dos alunos.  

 

 

c) Pesquisas na web 

 

 

Durante a observação foram realizadas atividades de pesquisas no LIE. Em uma 

das aulas observadas, verificamos que os alunos acessavam a Internet, liam algumas 

informações e copiavam aleatoriamente. A PL15 procurou orientar a pesquisa, “percebi que 

os alunos não sabiam muito o que queriam pesquisar e não consegui orientá-los” (PL15, 

Informação Oral).  

 

 

Vimos por meio desta atividade que para atender objetivos propostos relacionados 

à pesquisas na Internet é necessário que o planejamento preveja a delimitação do tema 

pesquisado por meio da elaboração de um roteiro ou questionamentos, proponha sugestões de 

sites relacionados ao tema, articulado com a PL15. A ausência dessa prática dificultará a 

realização de atividades desse caráter, diante do universo de informação disponibilizado pela 

Internet. Outra questão que deve ser pontuada em relação ao uso da Internet, diz respeito às 

informações que são “impostas”, trazendo em seus conteúdos muitos equívocos e 

contradições e que muitas vezes os alunos assimilam como verdades.  

 

 

É necessário que nos planejamentos sejam discutidas as potencialidades do uso da 

Internet, propondo atividades que estimule uma postura crítica dos alunos diante das inúmeras 

informações que são postas 

 

 

d) Utilização de aplicativos, softwares, jogos e sites da Web 

  

 

Outra atividade realizada a partir de uma abordagem considerada construcionista, 

refere-se ao uso de um aplicativo que simula a construção de uma cidade, apresentado na 
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figura do Apêndice M. O trabalho com sites e software de simulação possibilita o contato do 

aluno com situações que se assemelham à realidade. 

 

 
Na escola, os programas e sites de simulação possibilitam a apresentação de 

“cenários que se assemelham a situações concretas das mais variadas áreas do 

conhecimento, nas quais os usuários podem tomar decisões e comprovar logo em 

seguida as conseqüências da opção selecionada”. (MORAN, MASETO e 

BEHRENS, 2000, p.98).  

 

 

Apesar da atividade não apresentar um dispositivo de comprovação da opção 

realizada pelo aluno, tinha um caráter de simulação. A PSA1 fazia o papel deste dispositivo, 

questionando individualmente as duplas determinadas situações apresentadas, possibilitando 

aos alunos a identificação de erros, acertos e a elaboração de justificativas, estimulando-os a 

pensarem sobre suas respostas.  

 

 

Para a PSA1, as vantagens de ter utilizado os referidos aplicativos do computador 

para trabalhar conteúdos relacionados ao trânsito:  

 

 
É colocar as coisas na prática. É uma maneira que temos de colocar as coisas na 

prática para os alunos, ver as coisas no concreto, dá para eu perceber como eles 

estão compreendendo as coisas. Na sala não tenho condição de simular uma cidade, 

na sala a gente somente fala, lá (refere-se ao LIE) eles estão vendo e fazendo. 

(ENTREVISTA, 2010).  

 

 

Para PL15 “na atividade relacionada a construção da cidade queria mostrar que 

eles eram capazes de organizar uma cidade com seu trânsito” (ENTREVISTA, 2010). Vimos 

a partir desta atividade realizada e das falas das professoras que o aplicativo possibilitava os 

alunos aproximarem da perspectiva da realidade, desenvolvia a capacidade crítica e de 

autoria, aproximando de uma abordagem mais crítica.   

  

 

Em outras aulas observadas percebemos que o uso do computador se deu a partir 

de uma abordagem instrucionista, a partir de atividades como jogo de memória, jogo dos sete 

erros e um simulado com questões relacionadas a temática do Trânsito. Apesar da PSA1 

durante a atividade contextualizar e explorar a leitura de pequenos textos, esses jogos 

priorizavam a memorização de informações.   
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Atividades virtualizadas podem até apresentar-se de forma mais interessantes para 

os alunos, mas não garantem* a aprendizagem. Pontuamos que estas atividades poderiam ter 

sido realizadas em sala de aula com o uso de material impresso e de forma atrativa. O que 

deveria diferenciar o LIE é a sua capacidade de interação com o mundo, superando tempos e 

espaços, e a possibilidade de construção da autonomia dos sujeitos.  

 

 

Presenciamos a realização de atividades à utilização do software Gcompris e do 

site apresentadas e exploradas no encontro de planejamento realizado no LIE com os 

professores dos 2º anos. No software Gcompris foram realizadas 03 atividades, exemplificada 

pela figura do Apêndice O. Nas atividades os alunos completavam palavras com letras, 

relacionando-as à suas figuras e a seus respectivos nomes. Cada atividade realizada 

representava um grau diferenciado de complexidade da compreensão dos alunos. 

 

 

Enumeramos algumas considerações relacionadas a ergonomia do software 

utilizado, seu visual, suas cores, seus layouts, sugeriam a atenção dos alunos e a facilidade do 

manuseio, possibilitando a realização da atividade proposta. Outras questões que apontamos 

como pertinentes refere-se a lógica da proposição que as atividades foram realizadas pelos 

alunos, da letra para a palavra, abordagem esta considerada tradicional, impedindo do aluno 

construírem seus próprios caminhos.  

 

 

O uso deste software e das atividades disponibilizadas no site apresentado não 

promovia uma interação do aluno com o conhecimento, as respostas eram únicas e vinham 

prontas, sem nenhuma possibilidade de serem construídas, funcionava como tutorial. Durante 

a contextualização da aula, vimos que numa turma de 18 alunos, aproximadamente 10 alunos 

acertavam a resposta por testagem aleatória, sem nenhuma reflexão sobre o conhecimento que 

estava sendo construído. Nessa situação as atividades estavam mais associadas ao modelo 

instrucionista, a partir da teoria behaviorista. 

 

 
as experiências, o contexto e as necessidades do aprendiz eram ignorados. Um 

exemplo dessa prática é o uso dos tutoriais de instruções programadas ou exercícios 

de reforço, nos quais quando o aluno fornece a resposta correta aparece a clássica 

mensagem “Parabéns, você acertou, avance para a próxima etapa” ou, no caso 

contrário, “Você errou! Tente novamente! (VOSGERAU, 2010, p. 08)  
 

http://websmed.portoalegre.rs.gov.br/smed/inclusaodigital/
http://websmed.portoalegre.rs.gov.br/smed/inclusaodigital/
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Ao indagarmos acerca das diferenças entre usar softwares ou aplicativos dos 

computadores para realizar atividades em que os alunos produzem seus próprios processos e 

outras desenvolvidas de forma mecânicas, a PSA1 respondeu:  

 

 
essas questões que eles vão criando é mais interessante, mas uso a tradicional 

também. Tem momentos que precisamos usar atividades tradicionais, com os alunos 

pré-silábicos, a criança não sai do canto, precisa de uma atividade mais direcionada. 

Assim eu mesclo as atividades, tem atividade oral e escrita para isso também a 

metodologia é diversificada. Mas eu prefiro atividades que eles pensam 

(ENTREVISTA, 2010).  
 

 

A partir da fala da PSA1 e das atividades de planejamento constatamos que a 

escola não assumiu ainda uma postura mais critica diante da construção do conhecimento, 

refletindo consequentemente nas práticas observadas pelos professores da escola. A falta de 

uma abordagem mais interacionista e a vigência de uma prática tradicional por parte da 

escola, permitem que os professores sintam-se mais seguros, ficando presos aos métodos 

tradicionais em que foram formados, refletindo em uma compreensão limitada do uso do 

laboratório. 

 

 

Percebemos que as professoras, ainda, têm uma compreensão do uso de 

computadores como recurso de atração para os alunos, não que seja uma compreensão 

equivocada, porém ainda limitada, podendo dificultar o uso de outras possibilidades , como 

construção, interação e colaboração com o uso destas tecnologias. Para PSA1, o que mais 

chamava sua atenção era o interesse dos alunos*? “é a questão do desenvolvimento das 

atividades, na sala os alunos são desinteressadas e apresentam muitas dificuldades, no LIE 

eles apresentam muito interesse em realizar as atividades” (ENTREVISTA, 2010). Para PL15 

“o computador atrai e encanta, é a questão do encantamento que faz com que o aluno conheça 

e aprenda mais” (ENTREVISTA, 2010).   

 

 

O que nos chamou atenção foi que apesar das professoras fazerem referência ao 

uso LIE para o desenvolvimento dos componentes curriculares, “porque possibilita colocar 

em prática os conteúdos” (PSA1, Informação Oral), durante a observação não vimos nenhuma 

atividade relacionada à área da Ciência da Natureza e suas Tecnologias, no que diz respeito à 

disciplina de Matemática. Pires (2009, p. 48), apoiados por outros autores afirma “nesta área é 

imperativa a manipulação de diferentes materiais na abordagem de certas noções 
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matemáticas. As crianças necessitam de concretizar algumas noções para que as 

aprendizagens sejam mais significativas [...]”, nesse sentido o uso de aplicativos nos 

computadores poderia facilitar os processos matemáticos.  

 

 

No período da observação verificamos que o LIE vem sendo incorporado pela 

escola, a partir de diferentes formas de uso. É necessário compreender com mais clareza como 

vem se dando sua a articulação com a sala de aula. Na próxima seção tratamos da integração 

desse espaço ao currículo escolar, analisando suas perspectivas, nuances e contradições, 

próprias de um contexto dinâmico, o LIE.  

 

 

4.4 Práticas articuladas entre atividades desenvolvidas na sala de aula e no 

LIE da escola 
 

 

Para compreendermos o processo de integração do LIE ao currículo escolar, é 

necessário analisarmos como vem sendo desenvolvida a articulação entre as temáticas 

desenvolvidas na sala de aula e neste espaço, entre os conteúdos curriculares e os aplicativos 

digitais disponíveis e os diferentes sujeitos do processo educativo.  

 

 

Na observação presenciamos que o laboratório funcionava como um espaço de 

sistematização e fechamento de temáticas trabalhadas, observadas na aula do uso do Orkut, 

para postagem de comentários no projeto TAMAR, na aula da temática do Folclore, a partir 

do uso do Colorpaint para a realização de desenho sobre as lendas estudadas em sala de aula, 

apresentada na figura do Apêndice L, e do Impress, para a elaboração de textos de clássicos 

infantis.  

 

 

O LIE também foi espaço de sensibilização para o desenvolvimento de temáticas 

que ainda iriam ser desenvolvidas em sala, como no caso do laboratório para exibição de 

vídeo, mencionado anteriormente como atitude limitada deste espaço. Pontuamos que os 

objetivos das atividades desenvolvidas no LIE devem estar diretamente relacionados as 

necessidades pedagógicas da temática a ser explorada. 
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Na observação verificamos que as atividades desenvolvidas na sala de aula 

relacionam-se com as do LIE, sugerindo uma articulação entre elas, descrita no quadro do  

Apêndice I. Nestas atividades observadas, constatamos alguns aspectos considerados 

importantes, inicialmente percebemos uma relação de continuidade entre as temáticas 

desenvolvidas e o uso de diferentes mídias, como material impresso e digital, dando sentido 

de complementaridade destas atividades. Constatamos na maioria das aulas no LIE que os 

conteúdos tinham sido explorados em sala de aula.  Nesse sentido, Vosgerau (2010, p.31) 

apresenta “a união não só entre os elementos do planejamento, mas a complementaridade 

entre as atividades desenvolvidas em laboratório com as desenvolvidas em sala de aula, 

buscando efetivamente a integração dos recursos tecnológicos com o currículo.” 

 

 

Uma questão que deve ser discutida com maior afinco, diz respeito ao intervalo de 

tempo entre as aulas realizadas na sala de aula e no LIE, relacionadas a mesma temática. 

Verificamos que a média de tempo entre uma aula e outra é uma semana, constatada no 

quadro do Apêndice E. Esta situação poderá dificultar o sentido de continuidade da 

exploração da temática, tornando as atividades pontuais e independentes, sem uma 

interelação* de complementaridade.    

 

 

Na contextualização das aulas em sala a PSA1 sempre fazia referência as 

atividades que seriam realizadas no LIE, procurando relacioná-las. PSA1 sugeria aos alunos, 

“prestem bastante atenção que essa atividade também será realizada no LIE” (Informação 

Oral). No LIE, ao serem apresentadas as atividades a PL15 procurava relacioná-la com a sala 

de aula, “o que a professora falou na sala sobre o trânsito” ou com alguma outra atividade 

desenvolvida naquele ambiente. Consideramos que não serão estas atitudes que garantirão a 

integração do LIE ao currículo, que devem ser estabelecidas a partir do planejamento 

pedagógico da escola, entretanto demonstram uma preocupação das professoras em buscá-la 

em suas práticas diárias.  

 

 

Dentro do contexto das aulas observadas, perguntamos para a PL15 se ela 

considerava haver integração entre o laboratório e o currículo escolar. Para ela: “os alunos 

vieram ao LIE, discutiram temas, assistiram filmes, fizeram atividades lúdicas e construíram 

conhecimento” (ENTREVISTA, 2010). E continuou   
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a professora do 2º ano faz um tipo de culminância aqui no LIE, do que ela faz na 

sala de aula. O LIE é o lugar onde ela fecha o conteúdo explorado na sala, é como 

um prêmio para os alunos virem para cá. Já tem professores que faz o contrário, 

começa a aula com o agendamento no LIE (ENTREVISTA, 2010). 

 

 

Para a PSA1 houve integração entre o LIE e o currículo escolar, “quando voltei 

para sala, questionei de novo o assunto e eles ficaram mais atentos em relação a própria 

atividade e falavam bastante sobre o assunto” (ENTREVISTA, 2010). Para compreendermos 

a fala da professora é necessário pontuarmos o que a mesma entende por currículo, PSA1 

pontua:  

 

 
tudo que você pensa, o  LIE, a sala de aula, a biblioteca, tudo que o aluno vai 

aprender a escrita, a oralidade, criticamente, tudo que o aluno precisa aprender para 

se desenvolver. Antigamente, queríamos que nosso aluno dirigisse para o vestibular, 

mas eles não chegam até lá (ENTREVISTA, 2010).  

 

 

Acerca da sua relação com o desenvolvimento do currículo naquele espaço, ela 

conclui “nem tanto, mas está, mas poderia ir mais além. Mas não temos tempo, até para 

mostrar a atividade é um problema” (ENTREVISTA, 2010). 

 

 

Para PL15 o currículo, “tem um monte de linhas acerca do currículo, eles vão 

tentando, mas continua do mesmo jeito, antes era o vestibular, hoje é Enem, mas não mudou 

nada do ensino”. 

 

 

Percebemos em algumas práticas desenvolvidas na EMEIF Francisco Pessoa um 

indicativo de articulação entre o LIE e a sala de aula. Reconhecemos que estas práticas são 

iniciativas dos professores, embora, eles ainda não consigam compreender a dimensão do 

processo de integração entre esses espaços de aprendizagem, reflexo de uma formação voltada 

para a instrução.  

 

 

Investigar a atuação dos professores, seja na sala de aula, no LIE, no planejamento 

pedagógico é de suma importância para compreender sua relação com as tecnologias digitais, 

com o conhecimento e com os outros profissionais da escola, na perspectiva do 

desenvolvimento do currículo escolar.  
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Na prática da EMEIF Francisco Pessoa, a maioria dos professores da sala de aula 

não assume a condução da aula no LIE, apresenta uma postura passiva diante das atividades 

desenvolvidas no LIE, aguardando orientações da PL15 em relação às intervenções 

pedagógicas necessárias. Na observação constatamos que apenas duas professoras 

participaram efetivamente da exploração da temática e da condução da aula, a PSA1 e a 

professora da sala de leitura, as demais professoras assumiram o papel de expectadoras.  

 

 

A PSA1 foi quem mais se destacou em relação a busca pela articulação dos 

conteúdos desenvolvidos em sala e no LIE, procurando trazer à tona as temáticas trabalhadas. 

A PSA1 nos chamava atenção pela sua iniciativa e sua preocupação com a aprendizagem dos 

alunos. Na contextualização de uma das aulas observadas, vimos que ela ficava com um 

caderno na mão, circulando pelo LIE e fazendo várias anotações. Ao ser questionada porque 

andava com este caderno, PSA1 respondeu “eu anoto as dificuldades que os alunos 

apresentam. Escrevo o nome dele e como ele realiza a atividade e se está apresentando 

dificuldade no conteúdo” (ENTREVISTA, 2010). Em outra atividade, a montagem da cidade, 

apesar de PSA1 não conhecer o aplicativo, a professora se envolveu e, juntamente com a 

PL15, orientou as produções dos alunos.  

 

 

Apesar da atitude proativa da PSA1, de sua atuação representar um diferencial em 

relação aos outros professores, ainda apresenta um papel coadjuvante na condução das aulas, 

a PL15 assumia sempre maior parte desta condução, explicava, comentava, solicitava à 

participação dos alunos e buscava relacionar o tema trabalhado com a sala de aula. Durante 

uma das atividades, após uma fala inicial, PSA1 pontuou para os alunos “agora a professora 

do LIE vai dizer para vocês o que devem fazer”, transferindo a responsabilidade da condução 

da aula para a PL15, mostrando uma compreensão limitada da dimensão pedagógica do LIE.   

 

 

Em aula de produção textual com a turma do 3º B, a atitude passiva da professora 

da sala de aula nos chamou bastante atenção. Ela não participou do acompanhamento da 

atividade, sendo necessário a PL15 sugerir que as correções das produções dos alunos fossem 

feitas por ela. Seguindo a orientação, a professora realizou as correções ortográficas, não 

aprofundando criticamente suas análises e, não explorando outras questões específicas da 

produção textual.  
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Nas aulas no LIE, quando a professora da sala de aula não estava presente, PL15 

assumia o papel, conduzia a aula, explorando os conteúdos e identificando dificuldades em 

lidar com os aplicativos. PL15 relacionava o uso dos aplicativos utilizados no LIE com os 

conteúdos que estavam sendo explorados em sala de aula e estimulavam os alunos a 

assumirem um papel ativo na produção dos conhecimentos.   

 

 

Consideramos a atitude da PL15 importante para estabelecer uma coesão 

(VOSGERAU, 2010) das atividades desenvolvidas no LIE com as da sala de aula de forma 

mais articulada com o currículo, entretanto, essa prática mostra a fragilidade do processo de 

integração, que não institui no planejamento as bases para a articulação entre as professoras e 

os diferentes espaços de aprendizagem. Vosgerau (2010, p.31) compreende como coesão “a 

união não só entre os elementos do planejamento, mas a complementaridade entre as atividades 

desenvolvidas em laboratório com as desenvolvidas em sala de aula, buscando efetivamente a 

integração dos recursos tecnológicos com o currículo”. 

 

 

Estas práticas revelam que o espaço do LIE, ainda por alguns professores, não é 

compreendido como uma extensão da sala de aula, dificultando o processo de integração e 

uma abordagem transversal do uso desse espaço. 

 

 

Embora tenhamos presenciado na observação as dificuldades de compreensão do 

processo de articulação entre a sala de aula e o LIE, verificamos em uma das atividades de 

produção textual, uma maior articulação entre a PL15 e PSA1. As professoras conversavam 

com os alunos sobre suas dificuldades, a PSA1 orientava acerca dos conteúdos explorados e a 

PL15 no manuseio do mouse. No momento da socialização das produções dos alunos, as 

professoras intervieram por meios de comentários.   

 

 

Na entrevista em relação à importância da participação dos professores na 

contextualização das aulas no LIE, PL15 enfatizou a necessidade da presença da professora da 

sala de aula. Para ela, no LIE os professores procuram fazer a intervenção pedagógica 

necessária. E a partir de uma experiência vivida com a PSA1 no LIE, ela narrou “ela vai de 

aluno em aluno, vai olhar de caso a caso e ver como os alunos estão realizando suas 

atividades” (PL15, Entrevista, 2010).  
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A PSA1 caracteriza sua participação na contextualização das aulas no LIE como 

favorável, afirmando “eu acho que fui bem, deixo os alunos bem à vontade para saber como 

ele se comportam na atividade para saber como melhorar minhas metodologias em salas, fico 

mais observando o desempenho dos alunos” (ENTREVISTA, 2010).  

 

 

Compreendemos que a participação do professor do LIE, articulada com os 

professores responsáveis pela sala de aula, poderia contribuir muito com o desenvolvimento 

do currículo, favorecendo a exploração de conteúdos por meio de várias possibilidades do 

ensinar e aprender com o uso de diferentes tecnologias. Para isso seria necessário que os 

professores da sala de aula acompanhassem o processo de desenvolvimento das atividades, 

vislumbrando as possibilidades do LIE e de outros espaços de aprendizagem, juntamente com 

o PL15, a partir do planejamento da escola, o que não vimos na observação.  

 

 

Relacionando a formação dos professores e sua atuação no LIE, vimos a partir das 

entrevistas, que o modelo de formação inicial destes profissionais não ofereceu a eles 

subsídios teóricos e metodológicos para o uso pedagógico de diferentes tecnologias digitais, 

nem sequer introduziu o uso do computador. Outro fator que pontuamos, refere-se ao uso LIE 

de forma passiva, tendo como exemplo a exibição de vídeo neste espaço e a utilização do 

computador apenas como recurso.  

 

 

As experiências das professoras com o uso de computadores se deram fora do 

espaço da sala de aula da formação inicial. A escola, local de atuação desses profissionais, foi 

responsável pela inserção desta tecnologia nas suas práticas educativas. Podemos caracterizá-

la como um laboratório para professores e alunos que estavam, ao mesmo tempo, tendo suas 

experiências, sejam no papel de quem estava ensinando ou aprendendo.  

 

 

Salientamos que os professores são considerados imigrantes digitais (PRENSKY, 

2001), apesar de procurarem incorporar as tecnologias digitais ao seu cotidiano, a presença de 

dúvidas e questionamentos ainda é recorrente. Na perspectiva de Castro-Filho (2007) o 

professor deve incorporar à prática docente as possibilidades educativas que surgem com o 

uso de computadores e não apenas apropriar-se do manuseio desta ferramenta, evidenciando 

multiformas de leituras e escritas.  
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Na próxima seção abordamos sobre o planejamento pedagógico, sua dinâmica, o 

uso do LIE e a atuação dos professores, discutindo vivências e concepções.  

 

 

4.5 Planejamento pedagógico e o LIE na escola 

 

 

Simplesmente, não posso pensar pelos outros, 

nem para os outros, nem sem os outros. 

 (Paulo Freire, 1981) 

 

 

Nesta seção analisamos a categoria planejamento pedagógico e o uso do LIE 

dividida, em subcategorias, construídas e significadas no campo da pesquisa: a sistematização 

dos encontros de planejamento pedagógico na escola e a discussão do uso do LIE nestes 

encontros pedagógicos. 

 

 

Durante a observação imergimos ao cotidiano da EMEIF Francisco Pessoa, 

participando de sua rotina e procurando conhecer na prática a realidade. Surgiram questões 

relevantes para a investigação, o que, juntamente, com os dados coletados nos 30 

questionários da primeira etapa nos apoiaram nas análises para compreensão do planejamento 

pedagógico implementado na escola pública, especificamente nesta escola pesquisada. 

 

 

Apresentamos no próximo tópico a categoria sistematização do planejamento 

pedagógico, descrevendo as variáveis encontradas no universo da EMEIF Francisco Pessoa. 

Para a análise desta categoria, utilizamos o termo encontro de planejamento, compreendendo 

como as situações vivenciadas na escola com o intuito de discutir, propor e avaliar ações 

tendo em vista o processo de ensino e aprendizagem, entendendo a escola como espaço 

educativo e seus profissionais, como sujeitos atuantes deste processo.  

 

 

Sistematização do planejamento pedagógico na escola pública  

 

 

Uma das questões fundamentais para o uso LIE na escola e sua integração ao 

currículo escolar é a necessidade da implementação de um planejamento pedagógico que 



 81 

vislumbre as possibilidades educativas deste espaço e compreenda seu papel para a 

construção do conhecimento. O planejamento pedagógico deve ser considerado um processo 

que envolve entre outros fatores “a atuação concreta dos educadores no cotidiano do seu 

trabalho pedagógico, envolvendo todas as suas ações e situações, o tempo todo, envolvendo a 

permanente interação entre os educadores e entre os próprios educandos”. (FUSARI, 1988, p. 

10).  

 

 

Para isso é imprescindível que cada escola sistematize um planejamento 

pedagógico que oportunize aos professores individualmente e coletivamente momentos de 

interação, discussão, reflexão e organização da realidade, em busca de significados para ação 

docente. 

 

 

A PL15 informou no questionário que no início de cada semestre letivo é 

estabelecido dois dias, a partir de uma programação encaminhada pela SME, para cada escola 

realizar seu planejamento e os demais encontros ocorrem mensalmente. Em relação às 

atividades do LIE, a professora afirmou que a sua escola disponibiliza tempo para o 

planejamento “durante as aulas de educação física ou recreação os professores são 

“convidados” a irem até o LIE para que juntos possamos planejar as atividades” 

(QUESTIONÁRIO, 2010).  

 

 

Na observação na EMEIF Francisco Pessoa, os encontros de planejamentos foram 

realizados de forma não sistemática, em diferentes dias e horários, com formatos e 

metodologias de trabalhos diferenciadas. O planejamento das atividades do LIE com o 

professor da sala de aula, previsto no questionário, no horário em que a turma encontrava-se 

na aula da disciplina de educação física não ocorreu sistematicamente.  

 

 

Na escola, presenciamos uma única vez a participação da PSA1, juntamente com 

as outras professoras dos 2º anos, no LIE para realizarem seu planejamento no horário 

previsto da referida disciplina. Nos outros dias, o LIE encontrava-se atendendo outras turmas 

da escola e a PSA1 ficava em sua sala realizando correções e elaborando atividades para seus 

alunos.  Ao ser questionada, PL15 informou que o planejamento “ocorre quando tem uma 
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coincidência de horários, mas não é uma regra, nem sempre o LIE está disponível na hora da 

aula de educação física” (Informação Oral).  

 

 

Chamou-nos atenção na EMEIF Francisco Pessoa, no mês de setembro, a 

realização de 04 encontros de planejamento, que não estavam previstos, em virtude do projeto 

Escola Nota 10 que a escola vem implementando com os 2º anos, descrito anteriormente. Os 

encontros realizados tinham como intuito discutir as ações relacionadas a implementação na 

escola deste projeto, ações estas que não foram previstas no planejamento semestral, 

estabelecido pela Secretaria de Educação.  

 

 

Percebemos, muitas vezes, a equivocada compreensão das Secretarias, Instituições 

de Educação e dos gestores em relação ao planejamento pedagógico. O planejamento 

institucional não deu conta da dinâmica da escola e nem previu um planejamento das suas 

próprias ações. Para Santos (2002) é necessário colocar o planejamento como ferramenta 

permanente de organização do trabalho da escola, abolindo a prática arraigada em grande 

parte das escolas de colocar o planejamento no início do ano letivo. Seria necessário que cada 

escola estabelecesse um tempo semanal, dentro da carga horária dos professores para discutir, 

planejar e avaliar suas ações, contemplando dinamicidade da realidade da escola. 

 

 

Como tratamos da integração do LIE ao currículo, vislumbramos a necessidade de 

analisar onde são realizados os encontros de planejamento para verificar se nesses locais os 

professores tem acesso à diferentes tecnologias digitais, para conhecê-las, explorá-las e 

adequá-las as situações de aprendizagem de seus alunos. 

 

 

No questionário a PL15 informou que os encontros de planejamento ocorrem no 

LIE e na sala do professores. Na EMEIF Francisco Pessoa, vimos que dos 08 encontros 

considerados para a observação, 03 foram realizados no LIE, 01 no pátio da escola, 03 na sala 

de aula do 2º ano e um na sala dos professores. 

 

 

Na maioria das escolas públicas, o espaço que dispõe de tecnologias digitais, é o 

LIE. A EMEIF Francisco Pessoa ainda não disponibiliza em seus outros espaços, biblioteca, 

sala dos professores, sala de aula o acesso as estas tecnologias para uso e manuseio pelos 
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professores, como é o caso das escolas que vêm implantando o projeto-piloto do programa 

Um Computador por Aluno (UCA) , que está inserindo equipamentos portáteis e móveis no 

cotidiano escolar de estudantes e professores de ensino básico da rede pública. 

 

 

Nos encontros de planejamento pedagógico da escola os professores da sala de 

aula trouxeram jogos, livros didáticos, materiais impressos para pesquisas e buscas, 

apontando a necessidade de explorar o próprio recurso que seria utilizado nas atividades com 

os alunos. Nos encontros, referentes ao uso do LIE, na maioria das vezes, apenas falaram-se 

sobre os aplicativos disponíveis nos computadores com os professores da sala de aula. 

 

 

Compreendemos que a realização do encontro de planejamento no próprio LIE 

não garante um planejamento que promova o uso das tecnologias digitais pelos professores da 

sala de aula a partir de uma abordagem inovadora e articulado ao currículo escolar. 

Entretanto, no mínimo, sugere a possibilidade de acesso destes professores às diferentes 

tecnologias, não responsabilizando apenas os professores do LIE por essa tarefa. 

 

 

Nos encontros de planejamento pedagógico da EMEIF Francisco Pessoa houve a 

presença da maioria dos professores responsáveis pelos projetos e programas da escola. A 

participação desses profissionais se deu de forma pontual e passiva, não garantiu a articulação 

de seus projetos e programas com as necessidades pedagógicas e os objetivos educativos 

propostos naqueles encontros. Deve ser compreendido que o planejamento é um ato coletivo, 

para Fusari (1989, p.3) 

 

 
O trabalho coletivo é fruto de um processo de planejamento e um meio para a 

elaboração da Proposta Educacional da Escola. Esta Proposta Educacional precisa 

estar incorporada à ação de cada educador e, ao mesmo tempo, deve estar 

concretizada num documento, fruto de um processo de planejamento coletivo. 

 

 

O planejamento pedagógico implementado em cada escola imprime implícita ou 

explicitamente concepções, conceitos e valores, que são expressos na produção, na forma, na 

abordagem e nas práticas efetivadas nos encontros de planejamentos, muitas vezes impostos 

por Secretarias e instituições similares. 

 

 

http://portaldoprofessor.mec.gov.br/link.html?categoria=309
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A partir das discussões observadas nos encontros realizados na EMEIF Francisco 

Pessoa percebemos que as práticas de planejamento da escola ainda privilegiam uma 

concepção tradicional de currículo. Os objetivos educativos são subordinados a conteúdos e 

atividades apontadas e pontuais, como no caso de “projetos”, refletindo em escolhas 

metodológicas instrucionistas com o uso de tecnologias, sejam digitais ou não.  

 

 

Vimos que nestes encontros que a PSA1 apresentava uma atitude semelhante da 

condução das aulas no LIE, apesar de uma postura proativa, tinha um caráter tradicional. Em 

um dos encontros mensais observados, PSA1 sugeria a partir das datas comemorativas à 

inclusão de temáticas e conteúdos curriculares, em suas respectivas disciplinas, para serem 

trabalhados. Ela e as demais professoras pontuavam conteúdos explorados nos livros didáticos 

de cada disciplina e relacionavam com os dias letivos previstos para aquele mês. Vimos que 

esta prática reproduz a concepção de um currículo tradicional, como Morin nos chama à 

atenção que  

 

 
as crianças aprendem a história, a geografia, a química e a física dentro de categorias 

isoladas, sem saber, ao mesmo tempo, que a história sempre se situa dentro de 

espaços geográficos e que cada paisagem geográfica é fruto de uma história 

terrestre; sem saber que a química e a microfísica têm o mesmo objeto, porém, em 

escalas diferentes. As crianças aprendem a conhecer os objetos isolando-os, quando 

seria preciso, também, recolocá-los em seu meio ambiente para melhor conhecê-los, 

sabendo que todo ser vivo só pode ser conhecido na sua relação com o meio que o 

cerca, onde vai buscar energia e organização (MORIN, 1992, p.1-2, apud 

OLIVEIRA, p 2, s/d). 

 

 

Percebemos nestes encontros que os conteúdos foram vistos de forma isoladas, 

nos limites de cada disciplina, sem uma relação entre si e tendo como referência as datas 

comemorativas.  As professoras deram ênfase aos conteúdos previstos pela quantidade de 

páginas trabalhadas nos livros didáticos, principalmente, no do PAIC, sendo compreendido 

por elas como uma exigência do Programa. Compreendemos que as áreas do conhecimento 

devem ultrapassar suas fronteiras, numa relação interdisciplinar, superando o modelo 

curricular tradicional ainda visto nas escolas.   

 

 

Estes encontros de planejamento apontavam para a seleção de conteúdos 

curriculares e atividades, sem estabelecer como ponto de partida os objetivos educativos e 

uma reflexão mais crítica da realidade, demonstrando a vigência de um currículo tradicional, 
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que resguarda a importância dos métodos, dos conteúdos e do ensino, como uma exigência da 

escola. Na concepção tradicional de currículo 

 

 
o planejamento nada mais é do que uma organização prévia do que vai ser 

trabalhado em sala de aula no decorrer dos dias letivos, respeitando a série em que o 

aluno se encontra, ensinando de forma uniforme o conteúdo pré-estabelecido 

(MORAIS; CONTRI, 2010, p. 04). 

 

 

Um dos encontros que foi motivo de nossa apreciação, planejamento das 

atividades para o mês de outubro, em virtude da quantidade e variedade de situações 

apresentadas, situações estas que poderiam ser motivos de grandes discussões pedagógicas. 

Entre outras ações o encontro contou com a entrega de kit de livros infantis, demonstração de 

modelo de atividade avaliativa do PAIC, apresentação do resultado da avaliação de 

desempenho dos alunos que participaram de avaliações externas, relação do desempenho 

destes alunos aos descritores utilizados e a queda do desempenho no processo de 

alfabetização.   

  

 

Verificamos as inúmeras situações de ensino e aprendizagem apontadas neste 

encontro, discussões estas necessárias e pertinentes. Na observação presenciamos que estas 

discussões não foram aprofundadas, caracterizando o planejamento como funcional, 

informativo, que não consegue discutir as raízes das problemáticas e antever e prever sobre 

elas, reflexo de um currículo tradicional.  

 

 
planejamento é processo, o que significa um contínum dinâmico, um seguir à frente, 

um acompanhamento permanente de todas as atividades da unidade educativa, a 

partir de um direção determinada, o que não exclui a flexibilidade para a gestão, no 

monitoramento da vida escolar – uma realidade específica que precisa ser 

compreendida e trabalhada para a consecução de seus objetivos, de forma 

intencional (SANTOS, 2002, p. 05).  

 

 

Em nenhum dos encontros observados houve discussão aprofundada das temáticas 

apresentadas, funcionavam como reunião mais informativa do que formativa, os professores 

não conseguiam avançar nas discussões pelo próprio caráter dos encontros que se limitavam a 

um período muito restrito de tempo e preso a uma exigência em apontar ações.  Tanto no 

encontro estabelecido pela SME, como nos demais, caracterizamos que a escola seguia um 

roteiro pré-determinado, enumerava dias letivos, datas comemorativas e conteúdos e 
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atividades estabelecidas para o mês em questão, aproximando-se da concepção tradicional de 

planejamento que compreende o planejamento como:  

 

 
Planejamento nada mais é do que uma organização prévia do que vai ser trabalhado 

em sala de aula no decorrer dos dias letivos, respeitando a série em que o aluno se 

encontra, ensinando de forma uniforme o conteúdo pré-estabelecido (MORAIS; 

CONTRI, 2010, p 04). 

 

 

Vimos por meio destes dados descritos e analisados, oriundos dos questionários 

aplicados e da observação participante, a existência de inúmeras variáveis relacionadas ao 

planejamento pedagógico nas escolas, principalmente, na EMEIF Francisco Pessoa, que 

constatamos in locun. Constatamos que os encontros de planejamento não deram conta da 

realidade da escola. Estes encontros eram caracterizavam-se como: 

 

 
uma atividade técnica que se esgota num período determinado, constituído por fases 

estanques: preparação, execução e avaliação como momentos separados; não 

entendido como processo permanente de organização do trabalho da escola, que 

exige acompanhamento sistemático e regular. Parece que o que importa é a 

elaboração de um plano ou outro documento que se esteriliza nos arquivos 

(SANTOS, 2002, p. 02).  

 

 

A carência de uma discussão maior acerca de um currículo crítico reproduz 

práticas culturalmente enraizadas em nossas escolas, assemelhando-se a concepção tradicional 

de planejamento. O planejamento na concepção crítica tende a orientar a análise da realidade, 

compreendendo sua dinâmica e contradições para tomadas de decisões, articulando e 

integrando diferentes sujeitos, espaços e tecnologias.   

 

 

Neste sentido, é necessário conhecermos as discussões feitas, os recursos 

selecionados, as escolhas metodológicas realizadas e os elementos pedagógicos utilizados nos 

encontros de planejamento, o que trataremos a seguir.  

 

 

Discussões do uso LIE nos encontros de planejamento pedagógico 

 

 

Os encontros de planejamento pedagógico deveriam ser espaços de discussão, 

problematização e escolhas para o processo de tomada de decisão: o que usar, para quem usar, 

por que usar e como usar as ferramentas tecnológicas, sejam elas digitais ou não. 
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Na observação na EMEIF Francisco Pessoa vimos que a integração  do LIE ao 

currículo escolar nem sempre ocorre. O uso deste espaço é introduzido de forma pontual, os 

professores da sala de aula utilizam-o pelo desejo de incluírem em suas aulas o uso do 

computador, sem nenhuma discussão mais ampla. Percebemos que estes professores 

reconhecem a importância do laboratório, mas não prevêem seu uso antecipadamente. 

 

 

Não vimos na observação na escola a discussão pedagógica do uso do LIE no 

plano de curso do professor, no projeto pedagógico da escola e nos encontros de 

planejamento. O planejamento para o uso do LIE restringia-se as atividades pontuais ou a 

iniciativa do professor responsável pelo laboratório. A PL15, na maioria das vezes, que 

sugeria, escolhia e indicava o aplicativo e a forma de uso considerada mais adequada para o 

desenvolvimento de determinados componentes curriculares. Assim para Borges (2008, p.5) 

devemos ficar atentos 

 

 
 [...] parte dos professores leva os alunos ao laboratório, mas trabalha atividades 

desvinculadas dos conteúdos curriculares. Há, ainda, aulas do tipo “entretenimento” 

em que não ocorre sistematização da prática pedagógica. Não houve, ainda, 

articulação entre a tecnologia educacional e o projeto político-pedagógico da escola; 

registrou-se pouco conhecimento dos professores sobre softwares educacionais. 

 

 

Durante os encontros de planejamento observados, com exceção dos realizados no 

LIE, não houve nenhum momento específico para o planejamento das atividades 

desenvolvidas no laboratório, elas foram apenas apresentadas e indicadas ao final de cada 

encontro. Em um destes encontros, descrito anteriormente, foram discutidas várias questões, 

desde ao desempenho dos alunos até aos conteúdos curriculares estabelecidos para aquele 

mês, entretanto o uso do LIE naquele encontro limitou-se ao agendamento de 04 aulas, 02 

destas previstas para a conclusão da etapa anterior e 02 aulas para o Projeto Escola Nota 10, 

descrito no quadro de agendamento do Apêndice G. A prática mostra que o planejamento da 

escola apresenta-se de forma funcional, não consegue integrar o LIE à realidade do currículo e 

o planejamento das atividades para este ambiente segue uma lógica de agendamento. Para 

Borges (2008, p.8) 

 

 
Alguns fatores como periodicidade de trabalho nos laboratórios de informática, 

planejamento das atividades, sincronia entre as atividades realizadas no laboratório e 

o trabalho em sala de aula e a sua vinculação ao projeto político-pedagógico são 

fundamentais para o sucesso do uso dessa tecnologia no processo pedagógico.  
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O planejamento das atividades para o LIE se efetivava, na maioria das vezes, nas 

conversas informais realizadas nos intervalos das aulas, na sala dos professores ou nos 

corredores. Uma prática recorrente da escola era tornar os intervalos como espaço de avisos, 

orientações e planejamentos dos professores. Durante as observações, presenciamos em um 

desses intervalos, a PL15 conversando informalmente com os professores da sala de aula 

sobre as temáticas desenvolvidas e o agendamento de aulas no LIE. A PL15 combinava dias e 

horários das aulas no laboratório com os professores regentes e reforçava as temáticas 

desenvolvidas naqueles meses, o Projeto TAMAR, o Projeto Folclore e o Projeto Trânsito. 

 

 

As tecnologias digitais não podem ser apenas indicadas no final ou no início de 

cada encontro de planejamento, devem ser explicitadas nos diversos elementos dos 

planejamentos da escola (VOSGERAU, 2010), ou sem uma discussão mais aprofundada sobre 

seu uso e sua integração. A integração destas tecnologias vai mais além e precisa de 

elementos pedagógicos para sustentá-la. Ainda para a autora 

 

 
Mas para planejar as ações didáticas em sala de aula, além do conhecimento do 

sujeito para quem se planeja, do conteúdo que é necessário que esse sujeito 

apreenda, das estratégias para a realização de uma mediação didática, é necessário o 

conhecimento da teoria que sustenta o desenvolvimento de cada tecnologia, quando 

esta se transforma em recurso educativo. É esse conhecimento que permitirá ao 

professor responder harmonicamente as quatro questões: “para quem se usa?”, “por 

que se usa?”, “como se usa?” e “o que se usa?”. (VOSGERAU, 2010, p.4) 

 

 

Durante uma das sextas-feiras sem atendimento de turmas no LIE, a PL15 

explorou, juntamente com os monitores, sites, softwares, programas e outros aplicativos que 

iriam ser utilizados com turmas agendadas. Consideramos que esta prática favorecia o 

desenvolvimento de uma maior interação dos monitores na contextualização das aulas, 

possibilitando além do conhecimento dos aplicativos, os conteúdos curriculares que seriam 

trabalhados. 

 

 

Em outro encontro realizado no LIE, as professoras ficavam em frente a um 

computador, com atitude de expectadoras, a PL15 apresentava diferentes atividades a partir 

do software Gcompris, jogo, come-come, do labirinto, do site de atividades educativas, e do 

http://websmed.portoalegre.rs.gov.br/smed/inclusaodigital/sites_interessantes.htm
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objeto de aprendizagem (OA)
4
 Histórias Fantásticas, postado no site do Proativa, Grupo de 

Pesquisa e Produção de Ambientes Interativos e Objetos de Aprendizagem. A PSA1 não 

manuseou em nenhum momento os aplicativos apresentados, assumia um papel de 

passividade diante deles, caracterizando que não é o local que determina a abordagem, são as 

concepções e valores que os sujeitos vão incorporando na sua trajetória.  

 

 

Em relação aos conteúdos curriculares em questão, a PSA1 assumia com maior 

participação, direcionava as atividades e apresentava suas considerações “esta atividade 

(apontando para o aplicativo que estava sendo apresentado) é destinada para os alunos que 

estão em nível pré-silábico e dá para os outros níveis também [...]”. E quando as atividades 

não atingiam os níveis dos alunos, dizia “esta não dá, vamos mostrar outra”. (Informação 

Oral). Pontuamos que nenhum dos professores explorou de forma mais contundente a relação 

das atividades propostas e as tecnologias apresentadas, discutindo as concepções que estavam 

por trás daquelas atividades apresentadas. 

 

 

As sugestões de atividades apresentadas ofereciam uma variedade de situações 

para trabalhar a formação e reconhecimento de palavras simples e complexas, atividades 

destinadas aos diferentes níveis de escrita e propícias para os objetivos propostos no projeto 

em questão, visto em Vosgerau (2010) como a necessidade de estabelecer uma coesão que 

permita a mobilização de conhecimento para o conteúdo que estava sendo estabelecido. Mas 

vimos que as sugestões partiam de diferentes abordagens que precisam ser pontuadas.  

 

 

Uma sugestão da PL15 considerada construcionista, na perspectiva de um 

currículo mais crítico, foi apresentar OA, definidos como entidades digitais ou não digitais, 

que são utilizadas e reutilizadas durante o aprendizado, Histórias Fantásticas. para trabalhar a 

produção textual, que entre outras questões sugeria a autoria e a criatividade dos alunos. A 

atitude da PL15 demonstrava conhecimento das possibilidades do uso deste OA, 

reconhecendo suas perspectivas educacionais e limites de uso para exploração do conteúdo 

em questão.  

� 
4
 De acordo com o Learning Objects Metadata Workgroup, Objetos de Aprendizagem (OA) são definidos como 

entidades digitais ou não digitais, que possam ser utilizadas e reutilizadas durante o aprendizado suportado por 

tecnologias. Wiley (2001) afirma que essas ferramentas digitais, ao fazerem uso de múltiplas representações e 

manipulações simbólicas, favorecem as fontes de informação e ampliam as possibilidades da aprendizagem 

(FERNANDES, 2009, p 25) 

http://www.proativa.vdl.ufc.br/
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Outra sugestão apresentada pela PL15 foram algumas atividades do software 

Gcompris. Vimos anteriormente, na contextualização da utilização deste software, que as 

atividades propostas sugeriam uma atitude passiva do aluno, apresentava o conteúdo de forma 

modular, tendo como preocupação a resposta final e as atividades eram similares à 

desenvolvidas com material impresso na sala de aula, não explorando o potencial interativo.  

Alertamos acerca da escolha do software a ser utilizado, a indicação destas atividades 

previstas pelo software escolhido mostra ainda a opção da escola por trabalhar com 

aplicativos instrucionistas, que tem como preocupação a resposta final do aluno, por meio de 

processos previsíveis e lineares.   

 

 

Os softwares utilizados pelos alunos devem ser avaliados, analisando a tecnologia 

escolhida, verificando a abordagem pedagógica que está embutida e as intenções pedagógicas 

neles inseridos. Para Gomes (2002, apud Valente, 1993; 1999, p.09) “ao analisar os diferentes 

softwares utilizados na educação, explica que o processo de aprendizagem não deve estar 

restrito ao software, mas à interação do aluno com o software”.  

 

 

Em um dos encontros de planejamento, vimos uma tentativa da PL15 trabalhar a 

interdisciplinaridade, por meio da articulação dos espaços da escola. A PL15 recomendava 

que atividades relacionadas ao processo de leitura e escrita fossem desenvolvidas juntamente 

na biblioteca, porque para ela “não se poderia falar do processo de leitura e escrita sem 

trabalhar com outros lugares, entre eles com a biblioteca, com o contato com os livros 

impressos” (Informação Oral).  

 

 

Outra questão observada na prática que diz respeito aos planejamentos, é a 

realização de atividades comuns para turmas diferentes, como a referente à temática do 

trânsito. Ao perguntarmos a PL15, em relação a esta prática, ela respondeu:  

 

 
Quando eu planejo atividades para os 1º anos, também planejo as mesmas para os 2º, 

porque fica difícil fazer algo diferenciado para todos os dias. Durante este mês 

(referindo ao mês de setembro) tinha planejado para os 1º e 2º anos exibição do 

vídeo do Pateta e a realização de jogos como, montagem de uma cidade, jogos das 

placas trânsito e depois que eles iriam fazer o desenho no colorpaint. Nem todos os 

alunos do 1º ano conseguiram construir a cidade, demoraram muito nesta atividade. 

Os alunos dos 2º anos se empolgaram muito na construção da cidade e quase não 

dava para concluir o desenho, mas em relação às outras salas deu certo. Os alunos do 
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2º ano deixaram passar para as outras atividades propostas, os alunos das outras 

salas não, os 1º ano resistiram e se atrasaram (ENTREVISTA, 2010).  

 

 

Apesar da tentativa da PL15 em otimizar seu trabalho devido a ausência de tempo 

de preparação das atividades para cada série, vimos que esta prática pode fazer os alunos 

realizarem atividades repetidas, que não apresentem nenhum desafio, ou que não são próprias 

ao seu nível de conhecimento, podendo trazer alguns prejuízos ao processo de aprendizagem 

destes alunos. 

 

 

Os sujeitos, professor do LIE e da sala de aula, devem ter um papel de 

protagonistas em relação ao uso pedagógico e integração do LIE ao currículo escolar. Em 

relação à participação dos professores nos encontros de planejamento, para PL15, atuação da 

PSA1 é um exemplo na escola 

 

 
professora sempre vem na frente das outras professoras, é ela que sugere, das 

atividades que ela sugere, eu olho se dá para fazer com as outras turmas. A 

professora é um exemplo de professora que vem procurando inserir nas suas aulas o 

LIE. Sempre procura realizar suas aulas aqui (ENTREVISTA, 2010).  

 

 

Durante os encontros de planejamento, em relação ao uso do LIE, reforçamos que 

a PSA1 assumia uma postura proativa, mas com um caráter tradicional, como descrita 

anteriormente, procurava incluir a participação da PL15 e apresentava algumas sugestões. 

Não desmerecemos a iniciativa da PSA1: 

 

 
Na hora do planejamento fico logo pensando no que vamos fazer no LIE, como 

encaixar as atividades nos conteúdos do mês. Exemplo, em dezembro vamos 

trabalhar o Projeto do Natal, já procurei leituras sobre esse tema, foi introduzir com 

uma conversa, vamos fazer uma círculo de conversa sobre a importância do natal e 

já fico imaginando da gente vir para o LIE fazer um cartão com os meninos e assistir 

alguns vídeos ou realizar atividades escrita. Já estou pensando nisso 

(ENTREVISTA, 2010).  

 

 

Entretanto, muitas de suas sugestões eram consideradas instrucionistas, distante 

de uma perspectiva integradora e de caráter inovador do currículo. É importante pontuar que a 

professora está iniciando sua relação com as tecnologias digitais na escola, para PSA1 

 

 
Antes não tinha toda essas tecnologias todas no entorno dos alunos. Hoje os alunos 

têm a televisão, o DVD, o celular, lan-house. Não é como antigamente, hoje a 
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televisão fala mais que os pais. Os alunos querem novidade, ficar preso na sala de 

aula, eles não suportam mais, eles querem o que existe no mundo deles, a escola é 

uma prisão para eles (ENTREVISTA, 2010).  

 

 

O planejamento da escola não oferece condições para a discussão de práticas 

inovadoras, numa abordagem interacionista. Segundo a PSA1 o ideal de planejamento “temos 

que ter mais tempo para planejar, daria tempo para pesquisar, estudar, vir ao LIE ver o que 

tem aqui que dá certo”.  Nesse sentido, o planejamento pedagógico deveria espaço de 

reflexão, tomada de decisão e proposições de futuras ações, levando em consideração 

necessidades e interesses, diferentes contextos e atuações dos sujeitos do processo educativo. 

 

 

Na prática das escolas ainda há muitas dificuldades que impedem a integração do 

LIE ao currículo escolar, apresentadas a seguir.  

 

 

4.6 Dificuldades encontradas para a integração do LIE ao currículo escolar 
 

 

Muitas são as dificuldades encontradas pelos professores na sua rotina pedagógica 

para integrar o uso das tecnologias no desenvolvimento curricular, no sentido de envolver as 

diferentes áreas do conhecimento, espaços e profissionais da escola. 

 

 

Na observação presenciamos muitas dificuldades vivenciadas e apontadas pelos 

professores na escola, entre elas a mais recorrente é também a falta de tempo de planejamento 

para atividades relacionadas ao LIE. Para PSA1 essa situação inviabiliza o desenvolvimento 

naquele espaço de um currículo a partir de uma abordagem crítica, ela afirma que “procuro 

desenvolver um currículo crítico, [...] nem tanto, mas estou tentando, mas poderia ir mais 

além. Mas não temos tempo, até para mostrar a atividade é um problema” (ENTREVISTA, 

2010). 

 

 

Os planejamentos limitam-se às discussões aos intervalos, corredores e conversas 

informais entre os professores. Mostrando a necessidade de cada escola disponibilizar o 

tempo do planejar, oportunizando aos professores individualmente e coletivamente momentos 

de interação, discussão, reflexão e organização da realidade para orientá-la e reorientá-la.  
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Apontamos o intervalo de tempo, previsto na lógica do agendamento, entre uma 

atividade realizada no LIE e outra na sala de aula relacionada a mesma temática, favorece a 

descontinuidade da exploração da temática e de uma de ação integrada. Outra dificuldade 

encontrada pelos professores no desenvolvimento das atividades no LIE refere-se ao tempo 

restrito que os alunos permanecem no laboratório, determinado por horários de aulas 

previamente estabelecidos, dificultando a exploração de conteúdos, dos próprios aplicativos 

tecnológicos e das necessidades dos alunos. “A sirene tocou e os alunos tiveram que ir 

embora, alguns não concluíram o desenho, nem houve a apresentação dos desenhos, acho que 

faremos na próxima aula”. (PSA1, Informação Oral).   

 

 

Em relação às dificuldades apresentadas pelos alunos na contextualização das 

aulas, a PSA1 pontuou “é a ânsia deles de fazerem sem olhar para o que estão fazendo. 

Querem fazer por fazer, por causa do computador (ENTREVISTA, 2010), mostrando que o 

computador na escola é considerado uma tecnologia distante, ainda para os alunos. Para ela 

outra dificuldade é o impedimento de aulas no LIE, previamente agendadas, devido à alguma 

atividade extra na escola. Caracterizamos estas práticas como uma dificuldade do próprio 

planejamento, que poderia ter previsto o tempo necessário para o desenvolvimento de 

determinadas atividades e da própria lógica de atendimento do LIE que impõe dias e horários, 

“temos que agendar aulas para as todas as turmas e somos uma só” (PL15, Informação Oral) e 

não dá conta das necessidades pedagógicas da escola.   

 

 

Para a PL15, a dificuldade encontrada refere-se a formação dos professores para o 

uso de diferentes tecnologias digitais, entre elas o computador. A professora pontuou que não 

discutiria esta questão, “porque acredito que este assunto envolveria outros aspectos que não é 

uma questão individual, mas circunstancial. Assim, não vejo uma falha do professor, mas uma 

circunstância” (PL15, Entrevista, 2010). Afirmação da PL15 é verificada na fala da PSA1 que 

apresenta ainda dificuldade na questão, ainda, da apropriação da tecnologia, “eu antes sentia 

mais dificuldade em passar de uma atividade para outra, sempre esperava pela professora do 

LIE, nesta atividade não (referindo a atividade do trânsito), mas em outros momentos sentia 

dificuldade para passar para outra tarefa” (ENTREVISTA, 2010).  

 

 

PL15 considerada a maior dificuldade enfrentada é ausência da professora da sala 

na hora da contextualização da aula, “ausência se deve em virtude do nº de equipamentos não 
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corresponder ao nº de alunos da sala de aula, obrigando os professores a permanecer em sua 

sala com um número de alunos” (PL15, Informática Oral, 2010). Percebemos que PL15 

reconhece a participação da professora da sala de aula na contextualização da aula no LIE, no 

sentido de acompanhar o processo educativo, que deveria ser prevista no planejamento da 

escola.  

 

 

O aspecto técnico, seja a aquisição ou manutenção de equipamento, apresenta 

outra problemática na escola, subordinando as questões pedagógicas às questões estruturais da 

escola e impedindo a realização de atividades no LIE, como exemplo do projeto TAMAR que 

não foi iniciado no período previsto, causando prejuízo pedagógico ao processo de 

implementação.  

 

 

A PL15 apresenta que gostaria de realizar as atividades, juntamente, com a 

professora responsável pela sala de leitura, porque “acredito que leitura deve acontecer, 

também na sala de leitura, mas infelizmente a professora da sala de leitura, vem assumindo o 

papel de substituta de uma turma” (Informação Oral). Mostrando dois problemas na escola, a 

carência de professores substitutos por parte dos órgãos responsáveis e o desvio de 

profissionais de outros espaços para a sala de aula, não resolvendo o problema apenas 

diluindo. 

 

 

Em relação ao papel da gestão PSA1, respondeu “não tem uma ideia formada, o 

que sei é que nos encontros de planejamentos o LIE nunca é citado por eles, não apresentam 

nenhuma sugestão de atividade para ser realizada aqui, querem apenas que usem” 

(ENTREVISTA, 2010), o que pode ser considerada uma dificuldade significativa para o 

desenvolvimento de um planejamento pedagógico que possibilite a integração do LIE ao 

currículo escolar. 

 

 

Vimos por meio dos questionários aplicados na primeira etapa e na observação 

participante que a inserção do LIE é uma prática que vem sendo realizada na escola. O uso 

deste espaço  muitas vezes vem imbuído de concepções de um currículo tradicional, vendo em 

algumas práticas a possibilidade de uma abordagem mais interacionista e construcionista.   
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Verificamos que os professores apresentam iniciativas de práticas que procuram 

articular as atividades da sala de aula com o LIE, entretanto em virtude da própria estrutura de 

escola presa a tempo e espaços, não conseguem integrá-las ao currículo escolar. Apesar da 

PSA1 ter uma atitude proativa, é a PL15 que assume a responsabilidade pelo planejamento 

das formas de uso do laboratório e a maior parte da condução das aulas neste espaço.  

 

 

Vimos na escola a presença de inúmeras dificuldades que vem impossibilitando 

ou obstacularizando a integração do laboratório de informática ao currículo escolar que 

precisam ser discutidas e analisadas, entre elas a prática de um planejamento funcional que 

não garante a discussão da relação interdisciplinar e transversal dos espaços de aprendizagem 

e suas diferentes tecnologias digitais e o currículo escolar.  

  

 

No capítulo seguinte apresentamos nossas considerações finais e a perspectivas de 

novas pesquisas. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 

Não podemos negar a presença e o uso das tecnologias digitais, especificamente 

os computadores, a partir da implementação de laboratórios de informática nas escolas, nem 

ignorar seu potencial pedagógico. Entretanto, ainda, são muitas as dificuldades encontradas 

que impedem práticas mais interacionistas e integradas ao currículo escolar. As práticas, 

muitas vezes, estão impregnadas de concepções tradicionais, impedindo a integração destas 

tecnologias ao currículo escolar, numa perspectiva interdisciplinar e transversal, sendo 

necessária uma discussão maior acerca das perspectivas e limites da integração destas 

tecnologias ao currículo escolar. 

 

 

Vimos, por meios dos dados coletados nos questionários na primeira etapa e, 

principalmente, na observação na EMEIF Francisco Pessoa, que o uso do laboratório de 

informática é uma prática que vem sendo implementada e incorporada à rotina pedagógica. 

Na escola presenciamos diferentes formas de utilização deste espaço, mostrando que apesar 

da tentativa dos professores inserirem práticas mais interacionistas, a escola ainda é presa a 

uma abordagem instrucionista, resultado de um planejamento funcional.   

 

 

Durante a trajetória da pesquisa muitas de nossas inquietações foram atendidas, 

algumas foram resignificadas e outras surgiram diante da riqueza de experiências vivenciadas 

na escola, do contato com os professores e da relação direta com o objeto de estudo, uso e 

integração do LIE ao currículo escolar. Para um maior detalhamento apontamos as questões 

iniciais e suas considerações construídas a partir da prática na escola e das falas dos sujeitos: 

 

 

O uso do laboratório de informática na escola vem favorecendo práticas 

educativas que evidenciam formas inovadoras ou estão apenas reproduzindo práticas 

tradicionais, utilizando outros espaços e diferentes tecnologias?  

 

 

A EMEIF Francisco Pessoa vem inserindo no seu cotidiano pedagógico práticas 

desenvolvidas no LIE, utilizando sistematicamente aplicativos, softwares e recursos 

disponíveis nos computadores a partir de diferentes modalidades para desenvolver temáticas 

ou explorar conteúdos curriculares estabelecidos. Não podemos negar que o uso destas 

tecnologias foi incorporado por professores e a alunos na escola e que a presença do 
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laboratório causou algumas inquietações nestes professores e pequenas alterações em suas 

práticas.  

 

 
Antes do uso pedagógico dos computadores, as aulas na escola restringiam-se, além 

das salas de aula, à quadra de esportes e biblioteca. O Laboratório de informática 

firmou-se como mais um espaço onde a aprendizagem pode acontecer de uma forma 

mais dinâmica (PL15, Entrevista, 2010). 

 

 

Presenciamos algumas práticas implementadas a partir de uma abordagem mais 

construcionista, possibilitando a autoria e interação dos alunos. Podemos afirmar, ainda eram 

consideradas práticas isoladas, que na maioria das vezes, partia da iniciativa da professora do 

LIE, não alterando a dinâmica da sala de aula. As tecnologias digitais, especificamente o uso 

de computadores, foram utilizadas muitas vezes como recurso motivador, acessório para 

ilustrar as aulas. Vimos a implementação de atividades que não levavam os alunos a 

construírem seus próprios processos de conhecimento e o LIE sendo subutilizado para a 

exibição de vídeos, limitando sua capacidade de interação. Ou atividades que não eram 

exploradas na sua totalidade pelo próprio limite estabelecido pela escola lógica do laboratório, 

preso a cronograma de atendimento.   

 

 

O uso do LIE na escola sugere várias mudanças, que passa por uma reestruturação 

que vai desde a reorganização de alunos até a reformulação do espaço físico (Kensky, 2003). 

Entretanto, defrontamos com uma estrutura rígida de concepção de escola, que, na maioria 

das vezes, inviabilizava práticas mais inovadoras. Verificamos que a escola pesquisada, 

apesar de iniciativas consideráveis para um processo de integração do LIE ao currículo, ainda 

não assumiu uma perspectiva inovadora, a partir de abordagem construcionista. Não alterou 

sua dinâmica de trabalho, seu planejamento ocorre de forma funcional, não redimensionou 

seus tempos e horários, continuando presa uma concepção de currículo tradicional, que 

privilegia o ensino e a transmissão de conteúdos. Nesse sentido, compreendemos que temos 

grandes desafios a percorrer pela frente, que ultrapassam os aspectos meramente pedagógicos, 

é uma questão epistemológica, de concepção, de educação, escola e aprendizagem.  
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Como as atividades desenvolvidas no LIE vêm sendo articuladas com a sala 

de aula?  

 

 

Presenciamos na observação iniciativas que procuravam articular as atividades 

desenvolvidas em sala de aula com o LIE, procurando estabelecer uma relação de 

complementaridade das temáticas exploradas, entretanto, muitas vezes, o LIE funcionava 

como espaço de sistematização ou culminância de alguma temática, estabelecida a partir de 

um agendamento. Consideramos esta prática como uma das formas de utilização e não como 

regra do LIE. As atividades realizadas no LIE e na sala de aula relacionadas à mesma temática 

apresentavam um intervalo de tempo muito grande, desarticulando-as, tornando-as muitas 

vezes pontuais e independentes e facilitando apreensão por parte dos professores do caráter do 

LIE como apenas espaço de sistematização. As atividades não eram planejadas coletivamente 

pelos professores, na maioria das vezes, eram iniciativas da professora do LIE. Levando-nos a 

compreender que o LIE nestas escolas, apesar da incorporação do uso, ainda não assumem o 

caráter de “catalisador do processo de ensino e aprendizagem que perpassa todos os elementos 

do planejamento” (VOSGERAU, 2010, p. 28).  

 

 

Percebemos durante as aulas desenvolvidas no LIE que a PL15 assumia 

ativamente o planejamento e a condução das aulas, apresentando muito conhecimento técnico 

e uma abordagem mais construcionista. Na maioria das práticas observadas, as professoras da 

sala de atuaram de forma bastante passiva diante da condução das aulas. Apesar da atuação de 

PSA1 se destacar, ainda não conduzia as discussões relacionadas ao uso do LIE no 

planejamento e, consequentemente, assumia um papel coadjuvante na hora da 

contextualização da aula no laboratório. 

 

 

Percebemos que a PL15 tinha a necessidade de apresentar diferentes 

possibilidades para os professores da sala de aula aprenderem e ampliarem a relação das 

atividades desenvolvidas com LIE com outros espaços da escola, mostrando que é preciso 

“haver consonância entre a prática pedagógica do professor em relação à nova realidade que a 

escola, mesmo a curtos passos, vivencia” (PL15, Entrevista, 2010). 
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De que forma o planejamento pedagógico implementado na escola busca a 

integração entre as tecnologias digitais e currículo escolar?  

 

 

Compreendemos o encontro de planejamento como um espaço dinâmico de 

discussão, numa perspectiva coletiva de seus sujeitos e integrada, como uma prática social do 

docente.  

 

 

Presenciamos que os encontros de planejamento na escola foram realizados a 

partir de uma abordagem tradicional. Apresentaram um caráter informativo e funcional, com 

práticas isoladas e pontuais de seus sujeitos, práticas estas que priorizam conteúdos, 

atendendo exigências dos gestores para cumprimento de metas estabelecidas para cada ano de 

ensino. Estas práticas refletiam em toda a escola.    

 

 

Nenhum dos encontros explorou de forma mais efetiva o uso do LIE como espaço 

de aprendizagem e computador como ferramenta de caráter interdisciplinar e transversal para 

o desenvolvimento do currículo escolar. Vosgerau (2010, p.15) aponta que o planejamento 

com o uso de tecnologias digitais não é apenas uma descrição de objetivos é um conjunto de 

escolhas epistemológicas. 

 

 
O tipo de planejamento que temos hoje preconiza o contrário. Professores de sala de 

aula planejam em grupos, mas sem a presença dos professores do LIE e biblioteca. 

Isto acontece porque estes últimos tempos temos que receber os alunos nos seus 

respectivos espaços de trabalho enquanto o professor de sala de aula planeja 

(ENTREVISTA, 2010). 

 

 

Percebemos que a discussão do uso LIE limitava a apresentações e indicações 

pontuais de recursos e aplicativos no início ou no final de cada encontro de planejamento, 

realizada, na maioria das vezes, pela professora do LIE. Muitas destas discussões ocorriam 

nos intervalos das aulas e nos corredores da escola, mostrando a ausência de um planejamento 

que buscasse a integração dos diferentes espaços e tecnologias digitais existentes na escola ao 

currículo escolar.  

 

 

O planejamento pedagógico deveria contemplar as necessidades de alunos e 

professores, os diferentes espaços de aprendizagem na escola, seus diversos sujeitos, suas 

variadas tecnologias, no sentido de ampliar as possibilidades educativas para o 
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desenvolvimento de um currículo interdisciplinar. Nesse sentido PL15 sugere “é necessário 

que os órgãos responsáveis pela educação definam um planejamento que contemple o 

favorecimento dessa integração, uma vez que a escola não possui autonomia para realizá-lo a 

contento” (ENTREVISTA, 2010).  

 

 

Quais as dificuldades encontradas na escola para integrar as tecnologias 

digitais ao currículo escolar? 

 

 

 

Identificamos várias dificuldades que impediam ou dificultavam um possível 

processo de integração do laboratório de informática ao currículo da escola, como: ausência 

de espaços para os professores discutirem as diferentes formas de utilização do LIE com suas 

tecnologias e suas perspectivas para a prática pedagógica; a ausência do professor da sala de 

aula na contextualização da aula, quantidade de equipamento existentes no LIE menor que o 

nº de alunos atendidos por sala, subordinando a necessidade pedagógica ao impedimento 

técnico; a ausência de formação para os professores da sala de aula; a lógica de atendimento 

do LIE, com dias e horários marcados, implementada para atender todos os alunos da escola, 

independente da especificidade de cada conteúdo curricular trabalhado.  

 

 

Não presenciamos durante, as observações, práticas avaliativas, compreendidas 

como uma problemática bastante nociva vivenciada pela escola, inviabilizando discussões 

coletivas e resignificações de práticas educativas. Constatamos a ausência de práticas no LIE 

voltadas para as disciplinas de Matemática e Ciências, o que consideramos uma lacuna 

pedagógica grande, diante do acervo de materiais e das suas possibilidades educativas 

interativas sugeridas por estes materiais. Caracterizamos que muitas das dificuldades 

apresentadas na escola são provenientes de uma concepção tradicional de escola, que 

privilegia o ensino, refletindo nas práticas de seus sujeitos.  
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Qual a concepção de currículo subjacente à utilização das tecnologias digitais 

na escola?  

 

O currículo escolar deve levar em considerações as vivências e experiências dos 

alunos, valorizando suas falas e verdades, no sentido de criar situações que favoreçam a 

criticidade e a autonomia. Na prática vimos 

 

 
[...] geralmente, o quanto as experiências do aluno são ignoradas. O que prevalece, 

ainda, é uma metodologia que nega a participação do aluno enquanto co-sujeito da 

própria aprendizagem e que o priva de oportunidades de desenvolver o senso crítico 

(PL15, Entrevista, 2010).       

 

 

As concepções de currículo na escola ainda sugerem uma prática tradicional. O 

currículo, ainda organiza seus conteúdos por disciplinas e suas disciplinas por áreas do 

conhecimento, que, na maioria das vezes caminham isoladamente presa a tempos e espaços. 

Identificamos práticas que privilegiavam um currículo tradicional, referenciavam datas 

comemorativas, privilegiavam conteúdos e usavam tecnologias de forma instrucionista.  

 

 

A ausência de uma discussão maior sobre o próprio currículo da escola colabora 

para os professores compreenderem as diferentes tecnologias digitais apenas como recursos 

inovadores, “ferramentas mágicas” não contemplando sua dimensão como ferramenta de 

aprendizagem. Para PL15 “Muitas vezes a prática tradicional se reflete nas atividades 

realizadas com o uso do computador tornando-o, como foi dito, uma ferramenta “modernosa”. 

Mas, felizmente, existem exceções” (ENTREVISTA, 2010). Há práticas mais interacionistas, 

partindo de uma concepção diferenciada de currículo, mas ainda são caracterizadas como 

exceção.  

 

 

Apontamos a importância de repensar o currículo, numa perspectiva 

interdisciplinar, preservando as especificidades de cada área e, ao mesmo tempo, a 

necessidade de relacioná-las entre si e, introduzindo nessa relação as diferentes tecnologias 

digitais existentes na escola com vistas a compreender e transformar uma realidade. 
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Desafios e perspectivas  

 

 

Diante da realidade da rede pública de Fortaleza, um laboratório de informática 

implantado em cada escola, sugerimos que a utilização deste laboratório seja realizada por 

blocos de temáticas discutidas e planejadas, a partir das necessidades pedagógicas de cada 

sala de aula, com intuito de possibilitar o desenvolvimento da temática e a relação de 

complementaridade entre as atividades da sala de aula e do LIE. Para isso é necessário um 

planejamento muito coeso e articulado com os diferentes espaços e sujeitos, contemplando 

todas as turmas da escola. Salientamos que esta proposição não atende a lógica que as 

tecnologias digitais sugerem, apenas procura atender a realidade que se tem. 

 

 

Para que a exibição de vídeo seja realizada na própria sala de aula, a escola 

disporia de uma mesa móvel que circularia entre as salas, a partir das suas necessidades, 

capitalizando o potencial pedagógico. Ou em espaço específico, com profissional responsável, 

eximindo do laboratório de informática e da professora do LIE mais esta função. Enfatizamos 

que as aulas deveriam ser planejadas coletivamente com os professores e integradas com o 

LIE, no sentido de trabalhar com as diferentes mídias de forma integrada.  

 

 

Outras sugestões relacionadas a aquisição de equipamentos seria a implantação na 

sala de aula de ilha de computadores formados 03 ou 04 máquinas para apresentações, 

pesquisas e atividades mais individualizadas ou realizadas por pequenos grupos. Ou uma “sala 

móvel”, constituída por computadores na quantidade de alunos de uma turma, similar ao 

modelo apresentado pelo uso do vídeo, e enfim, a implementação da proposta de um 

computador por aluno. Entretanto, independente da proposta implantada, ela deve está 

atrelada a formação dos profissionais da escola e à práticas de acompanhamento e 

planejamento e consequentemente ao projeto político pedagógico, no sentido de favorecer o 

processo de integração ao currículo da escola.  

 

 

Para romper a lógica dos encontros de planejamentos funcionais realizados a cada 

início de semestre, bimestre ou mês, implementando nas escolas, seria necessário dentro da 

carga horária do professor um tempo semanal para discutir, elaborar e avaliar individualmente 

e coletivamente as práticas educativas. Corroborando com esta ação, sugerimos a 
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implementação da Lei Piso Salarial dos Professores, que garante um terço da carga horária do 

professor para estudos e planejamentos ou a exemplo da UFC que estabelece 50% da carga 

horária para atividades extra- salas, o que reconhecemos como um acerto para a escola, tendo 

em vista que a maior problemática apontada na escola diz respeito ao tempo dos professores 

para planejarem  e resignificarem suas práticas.  

 

 

Apesar do foco da pesquisa não ser a formação de professores, não podemos nos 

eximir dessa discussão, vimos na EMEIF Francisco Pessoa professores e alunos tendo acesso, 

conhecendo e explorando diferentes tecnologias digitais no mesmo contexto histórico e 

espaço físico, o que nos fez compreender muitas das atitudes vivenciadas e analisadas 

posteriormente.  

 

 

Nesse sentido, apontamos a necessidade de uma formação continuada e em 

serviço para os professores do LIE e da sala de aula que vislumbre a instrumentalização, mas 

acima de tudo que subsidie teórico e metodologicamente a discussão acerca de como inserir 

práticas que integrem ao currículo às tecnologias digitais, articulando diferentes espaços e 

sujeitos da escola. Ou seja, os professores dentro de seus espaços de trabalho deveriam ter 

oportunidades de participarem de um processo de formação continuada, contribuindo teórico 

e metodologicamente, diferentemente da formação realizada na escola pela PSA1, 

anteriormente descrita, que não atendeu as necessidades da professora. Para Nunes (2007, 

p.200-201) 

 

 
Antes do desenho de qualquer programa formativo, promovido pelas escolas ou 

órgãos educacionais, deve ser realizado o levantamento das necessidades formativas 

dos professores, que apontem para informática básica, uso de softwares básicos e 

dos recursos da internet, software educativos nas distintas áreas do conhecimento, 

abordagens pedagógicas na utilização dos recursos, utilização de aplicativos de 

gestão acadêmica e administrativas. 

 

 

Corroborando com as questões apontadas por Nunes, é preciso também que as 

formações contemplem as possibilidades educativas a partir da ideia de conhecimento em 

rede, colaboração e autoria que as ferramentas de comunicação apresentam.  

 

 

Nesse sentido é preciso repensar as formações dos professores e seus 

planejamentos, que vem limitando suas compreensões e práticas na escola. Assim, seria 

http://planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Lei/L11738.htm
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considerado, no mínimo, um descaso à educação pública os sistemas de ensino não garantirem 

aos seus profissionais tempo para o planejamento pedagógico e formação continuada e em 

serviço. E para a efetivação seria necessário a reorganização desses sistemas com contratação 

de novos profissionais, por meio de concursos públicos, e um repensar em suas concepções de 

currículo, viabilizando um redimensionamento dos espaços e dos tempos das escolas e, 

consequentemente, de seus sujeitos.  

 

 

Futuras pesquisas, estudos e projetos  

 

Os resultados analisados apontam a inserção e o uso, a partir de diferentes 

modalidades, do LIE, de suas tecnologias digitais e sua importância pedagógica, sugerindo 

novas pesquisas e estudos: acompanhar o papel da gestão no processo de integração, 

reconhecendo seu papel na construção de práticas inovadoras na escola; implementar uma 

proposta piloto de planejamento pedagógico que integre as tecnologias ao currículo escolar; 

aprofundar a discussão epistemológica acerca de currículo e tecnologia.  

 

 

Entre outras pesquisas: acompanhar a integração das tecnologias digitais por meio 

de computador móvel, para compreender o processo de integração, partindo de outra lógica, 

da mobilidade. Uma questão que nos chamou atenção e o desejo da pesquisa foi a importância 

das produções dos alunos, seus “registros digitais” (ALMEIDA, 2008) para subsidiar 

planejamentos e avaliações da aprendizagem dos alunos.    

 

 

A pesquisa realizada nos fez entrar em contato com a prática e refletir as 

descobertas e os desafios do uso do LIE e suas tecnologias integradas ao currículo escolar. 

Trouxe-nos informações, conhecimentos e vivências que nos fez discutir e entender práticas, 

concepções e processos. E, principalmente, nos fez compreender que os professores, 

protagonistas da escola, experienciam as mais diferentes práticas, na tentativa de buscar o 

prazer do aluno pelo ato de conhecer, na perspectiva de transformar sua realidade.   

 

 

A seguir apresentamos as referências bibliográficas utilizadas no percurso da 

pesquisa. 
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APÊNDICE A - Instrumental de pesquisa - Questionário 
 

INSTRUMENTAL DE PESQUISA 

QUESTIONÁRIO 

 

PROFESSOR 01 ( _____________________________________) 

ESCOLA 01 ( _____________________________________) 

DATA: (__/__/__) 

 

ORIENTAÇÕES:  

Caro professor do Laboratório de Informática Educativa (LIE), estamos realizando uma pesquisa sobre 

o uso e a integração da tecnologia digital ao currículo escolar na escola pública municipal de 

Fortaleza. Sabendo que você é um dos protagonistas da escola, solicitamos sua colaboração, 

respondendo, a partir de suas próprias experiências na escola de atuação, as questões propostas no 

questionário abaixo. Queremos lembrar que sua identidade será mantida em sigilo e que sua 

participação é voluntária, mas necessária para enriquecer as discussões acerca da temática em questão.  

LEGENDA:  

TIC: Tecnologias de Informação e Comunicação 

IE: Informática Educativa 

LIE: Laboratório de Informática Educativa 

PCN: Parâmetros Curriculares Nacionais 

PPP: Projeto Político Pedagógico 

 

ORIENTAÇÕES: Para você responder as questões seguintes, marque X na opção desejada. Você 

poderá marcar apenas uma opção. Sinta-se à vontade para complementar com informações 

pertinentes. 

Você possui formação especifica em 

IE? 

 

Sim (   ) Quais? _____________________________ 

Não (   ) ___________________________________ 

 

Você possui tempo de experiência no 

LIE? 

 

Sim (   ) Quanto tempo? _______________________ 

Não (   ) 

 

Você participa de formação 

continuada para uso das TIC? 

Sim (   )  

Qual a periodicidade por ano? __________ 

Não (   ) Por quê? ____________________________ 

___________________________________________  
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A gestão da escola apresenta 

conhecimento da proposta de IE? 

 

Sim (   ) Por quê? ____________________________ 

___________________________________________   

Não (   ) Por quê? ____________________________ 

___________________________________________ 

 

A gestão da escola apresenta 

conhecimento do trabalho realizado 

no LIE? 

 

 

Sim (   ) Por quê? ____________________________ 

___________________________________________   

Não (   ) Por quê? ____________________________ 

___________________________________________ 

A gestão da escola incentiva o uso 

pedagógico das TIC? 

Sim (   ) Por quê? ____________________________ 

___________________________________________   

Não (   ) Por quê? ____________________________ 

___________________________________________ 

A gestão da escola libera os 

professores para formação em 

serviço para uso das TIC? 

 

Sim (   ) Como? _____________________________ 

___________________________________________   

Não (   ) Por quê? ____________________________ 

___________________________________________  

 

 

A escola disponibiliza tempo para 

planejamento das atividades do LIE? 

 

Sim (   ) Como? _____________________________ 

___________________________________________   

Não (   ) Por quê? ____________________________ 

___________________________________________ 

 

Você preenche algum instrumental 

de planejamento? 

 

 

Sim (   ) Qual? ______________________________ 

 Não (    ) 

 

As atividades desenvolvidas na sala 

de aula são articuladas com as 

atividades do LIE? 

 

 

Sim (    ) Como? ___________________________ 

___________________________________________        

Não (    ) Por quê? ___________________________ 

___________________________________________ 

 

Os conteúdos curriculares propostos 

 

Sim (    ) Como? ___________________________ 
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são articulados com os recursos 

tecnológicas escolhidos no LIE? 

 

___________________________________________        

Não (    ) Por quê? ___________________________ 

___________________________________________ 

ORIENTAÇÕES: Para você responder as questões seguintes marque X na opção desejada. Caso 

seja necessário, você pode assinalar mais de uma opção. Sinta-se à vontade para complementar 

com informações que acredite serem pertinentes. 

 

A gestão da escola usa as TIC para 

quais atividades? 

 

Atividades administrativas (   ) 

Quais? ____________________________________ 

___________________________________________ 

Atividades pedagógicas (   ) 

Quais? ____________________________________ 

___________________________________________ 

 

Qual a periodicidade dos encontros 

de planejamento das atividades do 

LIE na escola? 

 

 

Semanal (   ) 

Mensal (    ) 

Bimestral (   ) 

Outro (   ) Qual? _____________________________ 

 

Onde ocorrem os encontros de 

planejamento das atividades do LIE 

na escola? 

 

 

Sala de aula (   )    

Biblioteca (   )    

LIE (   )   

Outro espaço (   ) Qual? _______________________ 

 

Como o planejamento das atividades 

do LIE é realizado na escola? 

 

Professores em geral da escola (   )    

Por série (    ) 

Individualmente (   ) 

Outra forma (   ) Qual? _______________________ 

 

Quem participa dos encontros de 

planejamento das atividades do LIE 

na escola? 

 

 

Professores de sala de aula comum (   )   

Professores do LIE (   )     

Equipe pedagógica (   )     

Gestão da escola (   ) 

Outros profissionais (   ) Quais? _________________ 
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Como as atividades que serão 

desenvolvidas do LIE são 

planejadas? 

Sugestão do professor do LIE (   ) 

Sugestão do professor da sala de aula comum (   ) 

Escolha combinada entre os professores do LIE e da sala 

de aula comum (   ) 

Sugestões de alunos (   ) 

Outros (   ) Quem? ___________________________ 

Quem participa da condução da 

dinâmica da aula realizada no LIE? 

 

Professor do LIE participa (   ) 

Professor da sala de aula comum participa (   ) 

 

Durante as aulas desenvolvidas no 

LIE, como os alunos da escola 

participam?  

Envolvem-se apenas com o conteúdo apresentado (  ) 

Usam as ferramentas tecnológicas sem nenhuma relação 

com o conteúdo (   ) 

Usam as ferramentas tecnológicas para apreender o 

conteúdo apresentado (   ) 

 

Como você realiza a avaliação dos 

objetivos educativos previstos no 

planejamento para o LIE? 

Por meio de relatórios (   ) 

Através da observação do desempenho dos alunos durante 

atividade no LIE (   ) 

Em conversação com o professor da sala de aula comum     

(    ) 

Outra forma (   ) Qual? ________________________  

 

Quais as dificuldades encontradas 

por você no desenvolvimento das 

atividades no LIE? 

Falta de tempo para planejar (    ) 

Articulação dos conteúdos curriculares com as 

ferramentas tecnológicas (    ) 

Falta da participação do professor da sala de aula (    ) 

Condução da aula no LIE (    ) 

Manejo das ferramentas tecnológicas (    ) 

Outras (    )   Quais: ___________________ 
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APÊNDICE B - Instrumental de pesquisa - CHECK-LIST 
 

INSTRUMENTAL DE PESQUISA 

CHECK-LIST 

ESCOLA PESQUISA (__________________________) 

DATA: (__/__/__) 

 

ORIENTAÇÕES: O check-list será preenchido a partir do contato direto do pesquisador com a 

realidade pesquisada. As informações e os dados coletados, abaixo relacionados, fornecerão elementos 

necessários para conhecer com maior profundidade o objeto da pesquisa e, consequentemente, 

subsidiar e enriquecer a análise.  

 

DADOS GERAIS DA ESCOLA  

 

Nome da escola  

 

Modalidade de ensino (   ) Ensino Regular     (   ) Educação de Jovens e Adultos (EJA)  

Nível de ensino  (   ) Ed. Infantil     (   ) Ens. Fundamental (1° ao 5° ano) 

(   ) Ens. Fundamental (6° ao 9° ano)         (   ) Médio 

Turno de funcionamento (   ) Manhã     (   ) Tarde     (   ) Noite    

Nº de alunos (   ) Manhã     (   ) Tarde     (   ) Noite    

Nº de professores 

 

(   ) Ed. Infantil     (   ) Ens.  Fundamental (1° ao 5° ano)     

(   ) Ens.  Fundamental (6° ao 9° ano)    (   ) Médio 

 

 

Gestão/Equipe pedagógica 

(   ) Diretor:  

(   ) Vice-Diretor:  

(   ) Coordenador:  

(   ) Orientador: 

 (   ) Supervisor: 

 

Espaços pedagógicos 

(   ) Biblioteca   (   ) Sala de Leitura   (   ) Quadra 

(   ) Sala de Atendimento Educacional Especializado (AEE) 

(   ) Sala Multimídia   (   ) Laboratório de Ciências 

(   ) Laboratório de Informática Educativa (LIE) 

(   ) Outros. Quais? 

__________________________________________ 

Projetos institucionais (   ) Mais Educação   (   ) Escola Aberta 
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 desenvolvidos  (   ) Primeiras Letras   (   ) Segundo Tempo 

(   ) Outros. Quais? 

_______________________________________________________ 

 

 

LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA EDUCATIVA 

 

Tamanho da sala (m2) 

 

 

Nº de máquinas  (   ) Em funcionamento (   ) Sem funcionamento 

Sistema operacional (   ) Linux   (   ) Windows 

Distribuição do Linux (   ) Kurumim (   ) Big Linux    (   ) Linux Educacional 

(   ) Outro Qual? ___________________________________ 

Aplicativos disponíveis (   ) BrOffice.org     (  ) OpenOffice.org   (   ) Microsoft Office 

(    ) Outros  

Tipo de acesso à internet (   ) Link   (   ) Banda Larga      (   ) Discada 

(    ) Outros  

 

Equipamentos de multimídia 

(LIE ou sala de Multimeios) 

(   ) Data Show   (   ) Retroprojetor   

(   ) Quadro Projetor   (   ) Televisor 

(   ) DVD   (   ) Vídeo cassete 

(   ) Notebook   (   ) Câmera Digital 

(   ) Filmadora 

(   ) Outros Quais?__________________________________ 

 

Softwares educativos ou outros 

aplicativos instalados 

(   ) Objetos de Aprendizagem. Quais? 

___________________________________________________   

(   ) Softwares livres. Quais? 

___________________________________________________ 

(   ) Aplicativos. Quais? 

___________________________________________________ 

 

 

 

 

ENVOLVIMENTO DA GESTÃO (ADMINISTRATIVA E PEDAGÓGICA) 
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Usa as TIC para quais atividades  (   ) Atividades administrativas 

Quais? __________________________________ 

(   ) Atividades pedagógicas 

Quais? ___________________________________ 

Apresenta conhecimento da 

proposta de IE 

(   ) Sim  Por que? ______________________________ 

(   ) Não Por que? ______________________________ 

Apresenta conhecimento do 

trabalho realizado no LIE  

(   ) Sim Por que? ______________________________    

(   ) Não Por que? ______________________________ 

Incentiva o uso pedagógico das TIC (   ) Sim Como?   _________________________________ 

(   ) Não Por que? ________________________________ 

Participa das decisões referentes ao 

uso das TIC 

(   ) Sim Como? _________________________________    

(   ) Não Por que? _______________________________ 

Investe recursos financeiros para 

aquisição de materiais e serviços 

para o LIE 

(   ) Sim Como? _________________________________    

(   ) Não Por que? _______________________________  

Libera os professores para formação 

em serviço 

(   ) Sim Como? _________________________________    

(   ) Não Por que? _______________________________ 

Disponibiliza tempo para 

planejamento das atividades do LIE 

(   ) Sim  Como? ________________________________ 

(   ) Não Por que? _______________________________ 

 

FORMAÇÃO DE PROFESSORES 

 

Professores do LIE 

Possui formação especifica em IE (   ) Sim     

(   ) Não 

Qual? ______________________ 

Possui tempo de experiência no LIE (   ) Sim     

(   ) Não 

Tempo: _______________________ 

Participa de formação continuada 

em IE 

(   ) Sim     

(   ) Não 

Qual a periodicidade por ano? ______________________ 

Professores da sala de aula  
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Possui cursos de formação em IE (   ) Sim     

(   ) Não 

Qual? ______________________ 

Participa de formação continuada 

em IE 

(   ) Sim     

(   ) Não 

Qual a periodicidade por ano? ______________________ 

 

5. PLANEJAMENTO PEDAGÓGICO 

 

Tempo disponível para 

planejamento das atividades do LIE 

(    )Sim   Qual?       

(    )Não Por que? 

Periodicidade dos encontros  (   )Semanal    (    )Mensal      (   ) Bimestral (   ) Outro 

Onde ocorrem os planejamentos (   )Sala de aula         (    ) Biblioteca      (   ) LIE 

(   ) Outro espaço Qual? __________________________ 

Como o planejamento é realizado (   )   Professores em geral da escola    (    ) Por série 

(   ) Individualmente  

Quem participa dos encontros  (   ) Professores de sala regular   (   ) Professores do LIE        

(   ) Equipe pedagógica        (   ) Gestão da escola 

Utilizam instrumentais para 

planejar 

(   )Sim          

(    )Não 

Qual? ________________ 

Qual a área do conhecimento mais 

contemplada nas atividades 

planejadas para serem 

desenvolvidas no LIE 

(    ) Linguagem e Códigos 

(   ) Ciências Naturais e Matemática 

(    ) Ciências Humanas 

Há relação dos projetos da escola 

com o LIE 

(   )Sim Como?          

(    )Não Por quê? 

Planejamento é integrado com os 

professores do LIE 

(   )Sim Como?          

(    )Não Por quê? 

Os objetivos educativos são 

propostos a partir de quais 

documentos 

(   ) Proposta curricular       (    ) PCN 

(    ) PPP da escola               (    ) Livro didático   

(     ) Outro documento Qual? _____________ 

Os conteúdos curriculares são 

articulados com as atividades 

desenvolvidas no LIE 

(   ) Sim Como?          

(    ) Não Por quê? 
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Como as atividades do LIE são 

planejadas? 

(   ) Sugestão do professor do LIE 

(   ) Sugestão do professor da sala de aula  

(   )  Escolha combinada entre os professores  

Exemplifique como ocorre: ________________________ 

Como os recursos, aplicativos, 

softwares utilizados no LIE são 

escolhidos? 

(   ) Sugestão do professor do LIE 

(   ) Sugestão do professor da sala de aula  

(   )  Escolha combinada entre os professores  

Exemplifique como ocorre: ________________________ 

Os recursos, aplicativos, softwares 

escolhidos para serem utilizados no 

LIE são necessárias para abordagem 

do conteúdo explorado ? 

(   ) Sim Como?          

(    ) Não Por quê? 

 

 

DESENVOLVIMENTO DA AULA NA SALA DE AULA  

 

Como é introduzido o conteúdo 

explorado na sala de aula 

relacionado ao LIE? 

(   ) Exposição do professor 

(   ) Dinâmica envolvendo os alunos 

(   )  Uso de recursos didáticos 

Exemplifique: ____________________________ 

Quando ocorre a inserção do uso do 

LIE para exploração de temáticas 

exploradas  

(   ) Introdução da temática 

(    ) Aprofundamento da temática  

(    ) Sistematização da temática  

Exemplifique: ____________________________ 

Atitude do professor da sala de aula 

diante do conteúdo a ser explorado 

no LIE 

(   ) Autoritária 

(   ) Passiva 

(   ) Dialógica 

Abordagem realizada para 

apresentar determinada temática 

(    ) Expositiva    

(   ) Dialogada     

(   )  Realização da atividades 

 

 

Recursos utilizados 

 

 

(   ) Quadro branco          

(   ) Livro    
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(    ) Material impresso 

(   ) Vídeos 

(   ) Outros 

Quais? ________________________________  

Objetivos educativos previstos no 

planejamento relacionam a sala de 

aula ao LIE? 

(   ) Sim          

(    )Não 

 

 

DINÂMICA DE FUNCIONAMENTO DO LIE 

  

Organização da sala  (   ) Circulo                (   ) sala convencional 

Tipo de utilização (   ) Agendamento     (   ) Projetos     (   ) Grade Fixa 

Acesso dos alunos (   ) Turma completa     (   ) Turma dividida   

(   ) Aluno individualmente 

Nº de alunos atendidos (   ) Diariamente     (   ) Semanalmente   

(   ) Mensalmente 

 

Desenvolvimento do trabalho  

(   ) Em grupo 

(   ) Em dupla 

(   ) Individualmente 

(   ) Outros Quais? ______________________________ 

Atividades desenvolvidas no LIE (   ) Exposição de aula 

(   ) Pesquisa  

(   ) Uso de editores de texto 

(   ) Jogos 

(   ) Exploração de ferramentas de comunicação 

(   ) Outros Quais? ______________________________ 

Exemplifique: __________________________________ 

Recursos utilizados  (   ) Uso da Internet 

(   ) Uso do BrOffice 

(   ) Software educativo 

(   ) Objeto de Aprendizagem 

(   ) Outros. Quais? ______________________________ 

 (   ) Sites de busca 
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Ambientes da WEB utilizados 

(   ) Blogs  

(   ) Ambientes de Aprendizagem 

(   ) Ferramentas de comunicação 

(   ) Outros   Quais?  ______________________________ 

 

Aplicativos Br Office 

(   ) Write 

(   ) Calc 

(   ) Impress 

(   ) Outros  Quais? ______________________________ 

Projetos desenvolvidos no LIE (   ) Freqüentemente    (   ) Inexistente 

Quais? 

Origem dos projetos (   ) Externo               (   ) Escola                  (   ) LIE 

Forma de publicação das atividades 

desenvolvidas no LIE 

(   ) Mural da escola    (   ) Jornal da escola 

(   ) Ambiente virtual (blog ou home page) 

(   ) Outros   Quais? ______________________________ 

Articulação dos conteúdos 

curriculares e as atividades 

desenvolvidas no LIE 

(   ) Sim Como? ____________________ 

(    ) Não  Por que? ___________________ 

Articulação dos professores do LIE 

e da sala de aula 

(   ) Sim Como? ____________________ 

(    ) Não  Por que? ___________________ 

 

 

7. DESENVOLVIMENTO DA AULA NO LIE: 

 

Responsável pela condução da aula  (   ) Professor do LIE 

(   ) Professor da sala de aula 

Exemplifique: _______________________________ 

Participação dos alunos na 

contextualização da aula  

(   ) Ativamente        

(   ) Passivamente  

Exemplifique: _______________________________ 

Uso do computador pelos alunos na 

exploração dos conteúdos 

(   ) Ativamente        

(   ) Passivamente 

Exemplifique: _______________________________ 

Forma de avaliação dos alunos  (   ) Prova    (   ) Participação nas atividades    

(   ) Outra forma   Qual? __________________ 
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Responsáveis pela avaliação  (   ) Professor do LIE        

(   ) Sala de Aula   

Exemplifique: _______________________________ 

Articulação do professor do LIE e o 

professor da sala de aula 

(   ) Sim Como? ____________________ 

(    ) Não  Por que? ___________________ 

Articulação dos conteúdos 

curriculares e os recursos 

tecnológicos disponíveis no LIE 

(   ) Sim Como? ____________________ 

(    ) Não  Por que? ___________________ 

Objetivos educativos previstos no 

planejamento são relacionados com 

as práticas desenvolvidas no LIE 

(   ) Sim Como? ____________________ 

(    ) Não  Por que? ___________________ 

 

 

8. DIFICULDADES ENFRENTADAS PELO PROFESSOR DO LIE 

 

Infra-estrutura da sala de aula 

convencional 

(   ) Sim Como? ____________________ 

(    ) Não  Por que? ___________________ 

Material didático utilizado na sala 

de aula convencional 

(   ) Sim Como? ____________________ 

(    ) Não  Por que? ___________________ 

Tempo para realização das 

atividades na sala de aula 

convencional 

(   ) Sim Como? ____________________ 

(    ) Não  Por que? ___________________ 

Conteúdo ministrado (   ) Sim Como? ____________________ 

(    ) Não  Por que? ___________________ 

Infra-estrutura do LIE (   ) Sim Como? ____________________ 

(    ) Não  Por que? ___________________ 

Manutenção das máquinas (   ) Sim Como? ____________________ 

(    ) Não  Por que? ___________________ 

Familiaridade com o uso do 

computador 

(   ) Sim Como? ____________________ 

(    ) Não  Por que? ___________________ 

Acesso á Internet (   ) Sim Como? ____________________ 

(    ) Não  Por que? ___________________ 

Tempo para realização das 

atividades no LIE 

(   ) Sim Como? ____________________ 

(    ) Não  Por que? ___________________ 

Tempo para planejamento das (   ) Sim Como? ____________________ 
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atividades realizadas no LIE (    ) Não  Por que? ___________________ 

Relação do professor do LIE com o 

professor da sala de aula 

(   ) Sim Como? ____________________ 

(    ) Não  Por que? ___________________ 

Articulação do conteúdo curricular 

com as ferramentas tecnológicas 

(   ) Sim Como? ____________________ 

(    ) Não  Por que? ___________________ 

Outras (   ) Sim Como? ____________________ 

(    ) Não  Por que? ___________________ 

QUAIS? __________________________________ 
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APENDICE C - Guia para observações 
 

Guia para observações5 

 

Observações de sala de aula: (sala de aula e/ou LIE) 

 

1. OBSERVAÇÕES IMPORTANTES: 

 

a) Chegue à sala (sala de aula ou LIE) pelo menos meia-hora antes de iniciar a observação. 

Encontre um local onde você possa se sentar e observar toda a sala; 

b) Faça um desenho esboçando a sala de aula (regular ou/e do LIE), apresentando a disposição de 

carteiras, alunos, computadores, etc; 

c) Inicie colocando a hora e como a aula foi iniciada; 

d) Ao fazer as anotações, tente anotar literalmente o (a) professor(a) está dizendo; 

e) Use convenções para denominar os sujeitos: PSA para professor(a) sala de aula ou PL; 

f) Anote a hora a cada 5 minutos ou quando algo relevante acontecer (uma interrupção aconteça, 

dificuldades ou erros dos alunos, estratégias utilizadas pelos alunos, etc.); 

g) Se você se desconcentrar, anote isso e marque a hora que aconteceu. Isso pode ajudar a 

entender por que algo não está muito claro na transcrição das observações; 

h) Passe a limpo suas anotações imediatamente após o final da observação, de preferência ainda 

na própria escola, completando as suas anotações com as observações. Faça isso preenchendo 

o diário de campo colocado mais a frente. 

 

ESCREVENDO O DIÁRIO DE CAMPO 

 

a) Escreva o nome do professor, ciclo (ou série), ambiente, escola, município e data da 

observação no topo do diário; 

b) Inicie seu diário de campo descrevendo o contexto:  

c) Uma descrição da sala (de acordo com a lista que será descrita mais adiante); 

d) Uma descrição das tarefas nas quais os professores realizam durante a aula e no planejamento. 

e) Use convenções para o diário de campo: 

f) Ao transcrever diálogos, usando convenções para denominar os  

g) Separe os diálogos por um espaço em branco. 

h)  Escreva suas observações pessoais entre colchetes [ ].  

i) Ao final das notas, faça uma seção chamada anexos e liste todos os documentos que tiverem 

sido coletados para acompanhar a observação (notas de aula, exercícios, mapa da sala, 

instrumentais de planejamento, etc.). Esses anexos deverão ser colocados ao final do diário de 

campo. 

� 
5
 Adaptado de Castro-Filho (2000) e Kennedy, Ball e Mcdiarmid (1993). 
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1.1 ATIVIDADE DESENVOLVIDA NA SALA DE AULA  

 

a) Como o conteúdo é introduzido na sala de aula? 

b) Como a atividade é introduzida na sala de aula? 

c) Que conceitos ou representações são usados e enfatizados? 

d) A(O) professor(a) usou alguma analogia ou metáfora em suas explicações? Se sim, que 

analogias? Como essas analogias ou metáforas podem se relacionar com os conceitos ou 

conteúdos que estão sendo abordados? 

e) OBS: faça anotações dessas analogias, metáforas e representações usadas para serem 

discutidas em uma entrevista posterior. 

f) A(o) professor(a) fez algum resumo de aulas passadas? Fez ligações da atividade com outras 

atividades? Se faz, descreva como essa ligação é feita. 

g) A(o) professor(a) fez alguma relação das atividades propostas na sala de aula e o LIE? 

h) O(a) professor(a) apresenta dificuldades no conteúdo? Se sim, quais dificuldades? 

i) Como professor (a) introduziu o uso das tecnologias? 

 

1.2. ATIVIDADE DESENVOLVIDA NO LIE 

 

a) Como o conteúdo é introduzido no LIE? 

b) Como a atividade é introduzida no LIE? 

c) Que conceitos ou representações são usados e enfatizados? 

d) A(O) professor(a) usou alguma analogia ou metáfora em suas explicações? Se sim, que 

analogias? Como essas analogias ou metáforas podem se relacionar com os conceitos ou 

conteúdos que estão sendo abordados? 

e) OBS: faça anotações dessas analogias, metáforas e representações usadas para serem 

discutidas em uma entrevista posterior. 

f) A(o) professor(a) fez algum resumo de aulas passadas? Fez ligações da atividade com outras 

atividades? Se faz, descreva como essa ligação é feita. 

g) A(o) professor(a) fez alguma relação das atividades propostas na sala de aula e o LIE? 

h) O(a) professor(a) apresenta dificuldades no conteúdo? Se sim, quais dificuldades? 

 

1.3. USO DA TECNOLOGIA 

a) Como a tecnologia foi introduzida para explicar determinado conteúdo? 

b) Como os professores usam a tecnologia?  

c) Como os professores relacionam as tecnologias ao currículo escolar? 

d) Que dificuldades e facilidades os professores apresentam no uso da tecnologia? 
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e) Quais as dificuldades que os professores apresentem com a utilização da tecnologia 

envolvida? São aquelas relacionadas com o conteúdo? São as mais relacionadas com a 

tecnologia ou a gestão da tecnologia? 

1.4 INTERAÇÃO 

a) Qual relação do LIE com a sala aula? 

b) Qual relação do professor do LIE e o professor da sala aula? 

c) Qual a relação do conteúdo curricular apresentado e a tecnologia utilizada? 

 

2. ROTEIRO DE ENTREVISTAS COM O(A) PROFESSOR(A) DA SALA DE AULA E DO 

LIE 

 

ANTES DA AULA 

OBSERVAÇÕES: 

a) Fazer checagem durante a entrevista, ou seja, já procurar interpretar as respostas dos 

professores e checar se o que você entendeu era realmente o que eles queriam dizer ou se eles 

gostariam de acrescentar algo. 

b) Fazer algumas questões “quebra-gela” no início da entrevista, principalmente se for o primeiro 

contato. Isso é importante para estabelecer confiança e para dar tranqüilidade e naturalidade ao 

entrevistado (professor). 

 

CONFIDENCIALIDADE 

a) Dizer para cada entrevistado que: 

b) A entrevista é confidencial,  

c) A identidade deles será mantida em sigilo, mesmo quando forem utilizadas transcrições das 

falas. 

d) A participação é voluntária, ou seja, eles podem desistir a qualquer momento; 

e) Eles podem se negar a responder qualquer questão se não se sentirem a vontade. 

 

QUESTÕES PESSOAIS 

a) Quanto tempo ensina na escola? 

b) Há quanto tempo é professor? Quantos de escola pública e se tem experiência na escola 

particular? 

c) Que séries e conteúdos ensina? 

d) Qual sua Formação? 

 

TECNOLOGIA 

a) Já ministrou aulas com uso da tecnologia? 
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b) Que tecnologia? 

c) Que conteúdos? 

d) Descreva algumas experiências anteriores com tecnologia como aluno ou como professor ou 

sua própria experiência no LIE: 

 

PLANEJAMENTO DA AULA 

a) Como a aula foi planejada?  

b) Os objetivos, estratégias e recursos, principalmente, os tecnológicos estão integrados ao 

currículo? 

c) Como surgiu a necessidade de introduzir o uso da tecnologia digital no planejamento? 

d) De que maneira você acha que o uso da tecnologia digital facilitará a exploração do conteúdo 

a ser trabalhado? 

e) Como você percebe a participação do professor da sala de aula comum (vice-versa) no LIE? 

f) Como você relaciona-se com o professor da sala de aula (vice-versa)? 

g) Quais suas possíveis dificuldades e expectativas em relação a aula a ser desenvolvida no LIE?  

h) Relatar um planejamento de uma aula usual 

i) Como você idealiza um planejamento? 

EX: Descreva atividades que normalmente são feitas em sala para ensinar os conteúdos que 

serão abordados com o uso da tecnologia. 

 

4. ROTEIRO DE ENTREVISTAS COM O(A) PROFESSOR(A) DA SALA DE AULA E DO 

LIE 

 

APÓS A AULA 

OBSERVAÇÕES: 

a) Fazer checagem durante a entrevista, ou seja, já procurar interpretar as respostas dos 

professores e checar se o que você entendeu era realmente o que eles queriam dizer ou se eles 

gostariam de acrescentar algo. 

b) Fazer algumas questões quebra-gela no início da entrevista, principalmente se for o primeiro 

contato. Isso é importante para estabelecer confiança e para dar tranqüilidade e naturalidade ao 

entrevistado (professor). 

 

CONFIDENCIALIDADE 

a) Dizer para cada entrevistado que: a entrevista é confidencial; 

b) A identidade deles será mantida em sigilo, mesmo quando forem utilizadas transcrições das 

falas; 

c) A participação é voluntária, ou seja, eles podem desistir a qualquer momento; 
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d) Eles podem se negar a responder qualquer questão se não se sentirem a vontade. 

 

IMPRESSÕES DA AULA 

a) O que você pode dizer sobre a aula, em relação ao que foi planejado? 

b) Houve alguma coisa que chamou sua atenção? 

OBS: Se o professor responder de forma positiva, perguntar o oposto – alguma coisa te 

decepcionou? 

c) Se o professor responder de forma negativa, perguntar o oposto – alguma coisa te agradou? 

d) Que dificuldades você encontrou na aula? Sentiu dificuldades no manejo da tecnologia ou no 

conteúdo apresentado? 

e) Qual sua participação na contextualização da aula? 

f) Qual sua relação com o professor da sala de aula comum (vice-versa)? 

g) Quais as vantagens de ter utilizado a tecnologia para o trabalho com o conteúdo? 

h) Você acha que houve a integração entre as tecnologias digitais e o currículo escolar? Como 

você caracteriza esta integração? 

i) Se você for refazer a aula, o que mudaria para melhorar a aula? 

 

DISCUTINDO CONCEPÇÕES  

a) Você acha que o uso das tecnologias digitais (computador), alterou alguma dinâmica na 

escola? Quais? Por quê? Como? 

b) Você acha que o currículo da escola, leva em consideração as experiências e suas verdades dos 

alunos? Ele provoca a criticidade e autonomia dos alunos? Você pode explicar como ou como 

não acontece? 

c) Como seria implementar um currículo crítico, criativo e rico de experiências significativas 

para o aluno na sua escola? E como seria o papel das tecnologias digitais (computador)? 

d) E o uso das tecnologias digitais vem favorecendo a esta ideia de currículo crítico, ou 

continuamos implementando práticas tradicionais com ferramentas mais “modernosas”? 

e) Falam-se muito em práticas inovadoras na escola. Como seria para você uma prática 

inovadora? Você acha que toda prática com o uso de computadores é inovadora ou apenas 

estamos “dourando a pílula” ou “pintando as grades do currículo de colorido”?  

f) Como você poderia inserir o uso das tecnologias digitais (computador) no planejamento da 

escola? Em que momento essas tecnologias deveriam aparecer no planejamento? No início, no 

final, nas discussões dos professores?  

g) Você acha que todas as vezes que precisa usar o LIE para desenvolver alguma temática 

curricular na escola, você pode usá-lo?  

h) O que você sugeria para favorecer a integração da sala de aula e do o LIE por meio do 

planejamento na escola ou por meio de outros espaços?  

i)  Como você descreveria o planejamento? 
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APÊNDICE D - Quadro de Caracterização dos sujeitos selecionados, partir 

de critérios estabelecidos e variáveis apresentadas 
 

 

SUJEITOS PESQUISADOS  

 

SUJEITOS 

ATENDEM OS 

CRITÉRIOS 

ESTABELECIDOS 

VARIÁVEIS  

APRESENTADAS 

SUJEITOS 

SELECIONADOS 

SIM NÃO   

PL1  X A gestão não libera para o planejamento das 

atividades no LIE 

 

PL2  X O planejamento das atividades no LIE é 

relegado em detrimento das atividades do 

planejamento geral dos professores 

 

PL3  X No dia do planejamento geral da escola, o 

professor do LIE fica substituindo os 

professores da sala de aula comum 

 

PL4  X O planejamento das atividades no LIE é 

realizado durante as sextas-feiras, mas falta 

integração do professor da sala de aula 

comum 

 

PL5 X  Realiza o planejamento juntamente com o 

professor da sala 

 

PL6 X  Percebe-se certa insegurança nas respostas 

“tentamos” 

 

PL7  X O LIE está sem funcionamento e os 

planejamentos ocorrem nas sextas-feiras 

 

 

PL8 X  As pesquisas da UFC vêm sendo realizadas 

nesta escola 

 

PL9 X  As pesquisas da UFC vêm sendo realizadas 

nesta escola 

 

PL10 X  A professora do LIE sairá de licença 

maternidade 

 

 

PL11  X Ainda não houve planejamento das 

atividades em 2010 na escola 

 

PL12  X No dia do planejamento, o professor do LIE 

fica com as turmas dos professores da sala de 

aula 

 

PL13 X  O planejamento ocorre fora do espaço do 

LIE 

 

PL14 X  O professor está saindo do LIE para atuar em 

outro espaço 
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PL15 X  O planejamento do LIE é realizado, 

juntamente, com o professor da sala de aula 

durante as aulas de Ed. Física 

ESCOLA 

ESCOLHIDA 

X 

PL16  X Não é realizado planejamento  

PL17  X Não é realizado planejamento, não há 

integração das atividades do LIE com a sala 

de aula  

 

PL18 X  Trabalha com projetos, juntamente, com o 

professor da sala comum. Mas a professora 

do LIE sairá de licença maternidade 

 

PL19  X Não realiza planejamento, faz apenas o 

agendamento das atividades (turno noturno) 

 

PL20 X  A professora do LIE é a coordenadora da 

escola 

 

PL21 X  LIE apresentando problema de 

funcionamento do 

 

PL22  X Não tem planejamento, não integra as 

atividades do LIE e não tem a parceria do 

professor da sala de aula 

 

PL23  X Não há integração dos conteúdos 

curriculares e a professora mudará de escola 

 

PL24 X  A professora realizar outras atividades fora 

do LIE 

 

PL25  X Não realiza planejamento porque o professor 

da sala de aula não tem com deixar seus 

alunos 

 

PL26  X Não vem realizando planejamento  

PL27  X Não vem realizando integração das 

atividades ao LIE 

 

PL28 X  Planeja na sexta-feira individualmente  

PL29 X  Planeja na sexta-feira individualmente  

PL30  X Não vem realizando planejamento  

TOTAL     

     

Quadro de Caracterização dos sujeitos selecionados, partir de critérios estabelecidos e variáveis apresentadas - 

Fonte: elaboração própria. 
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APÊNDICE E - O quadro de Apresentação do cronograma de atividades 

desenvolvidas no LIE durante o período da observação 
 

 

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES AGOSTO/SETEMBRO/OUTUBRO 

SEGUNDA TERÇA QUARTA QUINTA SEXTA 

02/08 

Não houve aula 

(Planejamento geral da 

escola) 

03/08 

Não houve aula 

(Planejamento geral da 

escola) 

04/08 

1º anos A/B 

Visita ao LIE 

05/08 

2º anos A/B 

Visita ao LIE 

06/08 

3º anos A/B 

Visita ao LIE 

09/08 

4º anos A/B 

Visita ao LIE 

10/08 

5º anos A/B 

Visita ao LIE 

11/08 

2º ano C 

Visita ao LIE 

12/08 

2º anos A/B 

Projeto Tamar 

13/08 

2º anos B 

Projeto Tamar 

16/08 

4º anos A/B 

Projeto Tamar 

17/08 

3º anos A/B 

Projeto Tamar 

18/08 

5º anos A/B 

Projeto Tamar 

19/08 

1º anos A/B 

Projeto Tamar 

20/08 

Educação 

Infantil 

23/08 

2º anos A/B 

Projeto Folclore 

24/08 

2º anos C 

Projeto Folclore 

25/08 

5º anos A/B 

Projeto Folclore 

26/08 

4º anos A/B 

Projeto Folclore 

27/08 

1º anos A/B 

Projeto Folclore 

30/08 

3º anos A/B 

Projeto Folclore 

31/08 

Infantil IV/V 

Projeto Folclore 

01/09 

Não houve aula 

02/09 

Não houve aula 

03/09 

5º anos A/B 

Exibição de 

filme 

06/09 

Não houve aula 

(atividades avaliativas) 

07/09 

 

FERIADO 

08/09 

Não houve aula 

(atividades 

avaliativas) 

09/09 

Não houve aula 

(atividades 

avaliativas) 

10/09 

Pesquisa 5º ano 

A 

 

13/09 

5º anos A/B 

Uso do blog 

14/09 

5º anos A/B 

Uso do blog 

15/09 

Não houve aula 

(planejamento no 

LIE) 

16/09 

5º anos A/B 

Uso do blog 

17/09 

Não houve aula 

(planejamento 

no LIE) 

 

20/09 

2º anos A 

Projeto Trânsito 

21/09 

2º anos B/C 

Projeto Trânsito 

22/09 

5º anos A/B 

Projeto Trânsito 

23/09 

4º anos A/B 

Projeto Trânsito 

24/09 

3º anos A/B 

Projeto Trânsito 

27/09 

2º anos A/ 

28/09 

Infantil IV/V Projeto 

Trânsito 

29/09 

2º anos B/C 

30/09 

1º anos A/B 

01/10 

3º anos A/B 
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Projeto Trânsito Projeto Trânsito Projeto Trânsito  

 

Projeto Trânsito 

04/10 

4º anos A 

Projeto Trânsito 

05/10 

Não houve aula no 

LIE (contação de 

história) 

06/10 

4º anos B 

Projeto Trânsito 

07/10 

2º anos A/ 

Projeto Escola 

Nota 10 

08/10 

Não houve aula 

no LIE 

11/10 

FERIADO 

12/10  

FERIADO 

13/10  

Não houve aula no 

LIE 

(semana da criança) 

 

14/10  

Não houve aula no 

LIE 

(semana da 

criança) 

 

15/10 

Não houve aula  

no LIE 

(semana da 

criança) 

 

18/10 

5º ano A 

Projeto Trânsito 

19/10 

5º ano B 

Projeto Trânsito 

20/10 

1º anos A/B 

Projeto Trânsito 

 

21/10  

Infantil IV/V 

Projeto Trânsito  

22/10 

Não houve aula 

no LIE 

25/10 

2º Ano A 

Contos Infantis 

 

 

 

26/10 

4º ano A 

Projeto  

Cândido Portinari 

27/10 

4º ano B 

Projeto  

Cândido Portinari 

28/10 

5º ano A 

Projeto  

Cândido Portinari 

29/10 

5º ano B 

Projeto  

Cândido 

Portinari 

Quadro de Cronograma de atendimento do LIE por turmas nos meses de agosto, setembro e outubro - Fonte: 

elaboração própria. 
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APÊNDICE F - Quadro de Caracterização dos planejamentos da escola 

pesquisada: periodicidade, local, participantes, formato e outras variáveis 
 

ENCONTROS DE PLANEJAMENTO DAS ATIVIDADES DO LIE 

DATAS PERIODICIDADE LOCAL PARTICIPANTES FORMATO MOTIVO 

02/08 e 

03/08 

Semestral 

 

Pátio da 

escola 

Todos os professores da 

escola 

Geral Planejar ações 

para agosto 

setembro 

(orientações da 

SME)  

08/09 Extra Sala de aula 

dos 2º anos 

Professora do LIE e 

professoras do 2º anos 

Por série Planejar ações 

para o Projeto 

Escola Nota 10 

09/09 

e outros 

dias 

Extra Sala dos 

professores 

Professores da escola 

(por turno) 

Por turno Planejar ações 

para o Projeto 

Escola Nota 10 

(intervalo da 

escola) 

10/09 Extra Sala de aula 

dos 2º anos 

Professora do LIE e 

professoras do 2º anos 

Por série Planejar ações 

para o Projeto 

Escola Nota 10 

15/09 Extra LIE PL15, professoras anos, 

coordenadora do Mais 

Educação 

Por série Planejar de ações 

para o Projeto 

Escola Nota 10 

28/09 Mensal Sala de aula 

dos 2º anos 

PL15, professoras, 

coordenadora do Mais 

Educação e outros 

profissionais da escola 

Por série Planejar ações 

para o mês 

subsequente 

10/09 Semanal LIE Professora do LIE e 

monitores 

Individual  Exploração de 

aplicativos 

08/10 Extra LIE Professora do LIE e a 

professora da Educação 

Infantil 

Individual Apresentação de 

aplicativos na hora 

da aula 

Outros Constante Corredores ou 

na sala de 

aula da escola 

Professora do LIE e a 

professora da sala de aula 

Individual Apresentação na 

hora da aula e nos 

corredores da 

escola 

Quadro de caracterização dos planejamentos da escola pesquisada: periodicidade, local, participantes, formato e 

outras variáveis. Fonte: elaboração própria. 
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APÊNDICE G - Quadro de Agendamento das atividades no LIE 

apresentado no encontro de planejamento 
 

 

AGENDAMENTO DAS ATIVIDADES NO LIE 

Segunda-

feira 

Terça-

feira 

Quarta-feira Quinta-feira Sexta-feira 

  29/09 07/10 08/10 

  2º ano B (conclusão das 

atividades do trânsito) 

  

  2º ano C (conclusão das 

atividades do trânsito) 

Alunos do Projeto 

(atividades do grupo 02) 

Alunos do Projeto 

(atividades do grupo 02) 

Quadro de Aulas a serem desenvolvidas no LIE agendadas no planejamento mensal de outubro dos 2º anos. 

Fonte: elaboração própria. 
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APÊNDICE H – Quadro de Planejamento do mês de outubro, 

caracterizando temáticas, disciplinas e conteúdos apresentados 
 

 

PLANEJAMENTO DAS ATIVIDADES 

PERÍODOS TEMAS DISCIPLINAS CONTEÚDOS 

01/10 – 

08/01 

Animais Ciências animais vivíparos, ovíparos, alimentação, locomoção, corpo 

e animais em extinção 

12/10 - 

15/10 

Professor e 

Crianças 

Português  

 Professor e 

Crianças 

História as profissões, incluindo a profissão de professores 

18/10 – 

22/10 

Saúde dentária Ciências  

25/10 – 

29/10 

Livro Português  

  Geografia endereço, vida no campo e na cidade. 

  Religião temáticas relacionadas aos valores e textos bíblicos. 

  Matemática sistema de numeração decimal e operações fundamentais 

(adição e subtração) 

  Artes construção de um bíblia e dobraduras de animais 

  Português diferentes tipos de textos como anúncios, poemas, 

biografias, entre outras questões ortográficas 

Quadro de Caracterização das temáticas, disciplinas e conteúdos apresentados pelos professores dos 2º anos no 

planejamento do mês de outubro. Fonte: elaboração própria. 
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APÊNDICE I – Quadro de Apresentação das atividades realizadas no LIE 

relacionadas com temáticas desenvolvidas em sala de aula da turma 

pesquisada 
 

 

ATIVIDADES ARTICULADAS –SALA DE AULA E LIE  

TEMÁTICAS/CONTEÚDOS/ 

DISCIPLINAS 

SALA DE AULA LIE 

 

 

 

 

Projeto TAMAR (meio ambiente – 

animais em extinção: tartarugas 

marinhas) 

Disciplinas: Língua Portuguesa, 

Ciências e Arte 

1ª AULA 2ª AULA 

Discussão e exploração dos temas propostos 

por meio de materiais impressos 

encaminhados pela organização do projeto 

TAMAR 

Pesquisa no site do 

projeto TAMAR 

3ª AULA 4ª AULA 

Exploração de cartazes com as imagens de 

tartarugas e apresentação de comentários orais 

pelos alunos 

Uso do Orkut para 

postagens de 

mensagens 

5ª AULA ----------- 

Criação de desenhos relacionados as imagens 

exploradas no LIE 

----------- 

 

Projeto Folclore (lendas folclóricas) 

Disciplinas: Arte e Língua Portuguesa 

1ª AULA  

Introdução da temática e apresentação de 

diferentes lendas  

----------- 

2ª AULA 3ª AULA 

Leitura e exploração da lenda do Saci 

(biblioteca) 

Criação de desenhos a 

partir das lendas lidas 

e exploradas 

 

 

 

 

 

 

Projeto Trânsito (a rua em que você 

mora) 

Disciplinas: Arte e Língua Portuguesa 

1ª AULA 2ª AULA 

Realização de uma conversa informal com os 

alunos e exploração de conteúdos referentes à 

temática com o auxilio do livro didático 

Exibição do vídeo o 

Pateta que aborda a 

questão do trânsito 

 

3ª AULA 4ª AULA 

Apresentação e exploração das placas de 

trânsito importantes, dicas e palavras usadas 

no cotidiano dos pedestres e motoristas com o 

apoio do livro didáticos trânsito. 

Realização de 

atividades com o uso 

do computador (jogos, 

uso do colorpaint) 

 

5ª AULA  

Roda de conversa e entrega de um livro com 

histórias em quadrinhos acerca da temática 

para os alunos lerem. A professora leu com os 

alunos e pediu que eles manuseassem e 

dissessem o que viram e aprenderam 

 

 1ª AULA  
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Temática: clássicos infantis 

Disciplinas: Língua Portuguesa e Arte 

Apresentação de diferentes contos para os 

alunos e recontagem dos contos pelos alunos  

 

2ª AULA 3ª AULA 

Apresentação de plaquetas com trechos de 

clássicos explorados, identificação dos 

clássicos, contagem de clássicos pelos alunos 

Elaboração de textos, 

a partir dos clássicos 

infantis, no impress  

4ª AULA  

Realização de atividades de escrita: produção 

textual e interpretação de textos.  

 

Quadro de Apresentação das atividades realizadas no LIE relacionadas com as temáticas desenvolvidas em sala 

de aula do 2º ano A – Fonte: elaboração própria 
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APÊNDICE J – O uso do Orkut 
 

 

 

Registros das atividades elaboradas pelos alunos do 2º ano no Projeto Tamar com o uso do Orkut. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.amigosdomarnaescola.com.br/img/bco/tar_Dermochelys01.jpg  

Essa tartaruga é muito linda.  

Mikaele e Isaac -2º ano A -Manhã - Profª. Ademeire 

Tartaruga de couro, jogar lixo no mar é coisa de bobo. 

João Victor e Rian Sousa - 2º A - M - Profª. Ademeire 

http://www.amigosdomarnaescola.com.br/img/bco/tar_Dermochelys01.jpg
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APÊNDICE L - Uso do Colorpaint  
 

 

 

Registros das atividades elaboradas pelos alunos do 2º ano no projeto Folclore no colorpaint 
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APÊNDICE M – Uso de software educativo 
 

 

 

 

 

Resultado da atividade - construção de uma cidade - realizada pelos alunos do 2º ano no Projeto Trânsito 
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APÊNDICE N – Uso do colorpaint - 
 

 

 

Resultado da atividade – elaboração de desenho no colorpaint - realizada pelos alunos do 2º ano no 

Projeto Trânsito. 
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APÊNDICE O – Uso do software  Gcompris 
 

 

 

Primeira atividade realizada pelos alunos no sofftware gcompris – digitar letras faltando nas palavras. 
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APÊNDICE P – Uso do Impress 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Texto elaborado pelos alunos do 2ª ano na atividade na atividade relacionada à produção de clássico 

infantil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


