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FORMAÇÃO DOCENTE E O USO DA TECNOLOGIA NA EDUCAÇÃO BÁSICA, 

PAUTADO NA BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR: Relato de Experiência 

 

Edinalva Rodrigues Barros1 

Gabriel Pôrto César 2 

Martha Holanda da Silva 3 

 

RESUMO 
Frente ao processo de efetivação da Base Nacional Comum Curricular que vem 
ocorrendo na Educação Básica brasileira, processo esse que é caracterizado por um 
novo olhar sobre os currículos e metodologias empregadas, à docência mostra-se 
com uma dinâmica de grande valor que é a apropriação da perspectiva que o ensino-
aprendizagem assume. Nesse contexto, o trabalho apresenta um relato de 
experiência de dois acadêmicos do curso de pedagogia que participam do Programa 
pesquisa da Faculdade La Salle de Lucas do Rio Verde - MT. O relato de experiência 
aborda aspectos do usa de Tecnologias da Comunicação no estudo e na elaboração 
de abordagens de pesquisa-ação. A pesquisa-ação referida está em andamento, 
sendo realizada com docentes de uma Escola no Município de Lucas do Rio Verde, 
cidade situada no estado do Mato Grosso. Os resultados parciais do projeto já vêm 
possibilitando a identificação dos desafios que os professores apontam, bem como, 
dinamizando a apropriação da perspectiva de ensino-aprendizagem face a BNCC. 
 
Palavras-chave: Formação Docente. Base Nacional Comum Curricular. Tecnologias.  
 

1 INTRODUÇÃO  

 

Os programas de pesquisa universitários propiciam a inserção de estudantes 

de Instituições de Ensino Superior ao universo da pesquisa científica focada em 

Linhas de pesquisa. O Grupo de Pesquisa Educação Meegrea La Salle, aprovado pela 

portaria 23/2019, conforme Resolução COP n°. 223/2018 de 09/08/2018 da Faculdade 

La Salle de Lucas do Rio Verde-MT, está vinculado à linha de pesquisa “Estudos 

Culturais e Linguagens na Educação”.   

É a partir dessa linha de pesquisa que no processo de apropriação das 

informações relativas ao estudo a metodologia apontada pela coordenadora do grupo, 
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fez-se a indicação primeira da leitura da Base Nacional Comum Curricular (BNCC), 

documento em sua versão disponibilizada pelo Ministério da Educação em seu site. E 

dessa leitura emergiu a perspectiva de um estudo mais próximo a realidade. Olhar 

esse que levou o grupo à pesquisa-ação numa Escola do Município de Lucas do Rio 

Verde-MT. Pesquisa-ação que segundo Thiollent (1985, p.14, apud GIL, 2010, p.42) 

é definida como “pesquisa com base empírica que é concebida e realizada em estreita 

associação com uma ação ou ainda, com a resolução de um problema”. 

Um dos dados identificados a partir da apropriação do documento em estudo, 

foi o papel docente para que haja a real implementação da BNCC nas Escolas do 

país. A docência é, portanto, mais que uma atuação pensada, é complexa pois exige 

domínio de conteúdo específicos dos componentes curriculares e dos objetos de 

conhecimento que serão estudados. E mais que isso, exige intencionalidade pautada 

e coerente com parâmetros nacionais, elemento que demanda a compreensão e 

convicção docente para com as normativas de governo sobre a Educação, e a crença 

de que essas decisões realmente apontem para uma melhora concreto da educação. 

Este relato de experiência pretende clarear a discussão sobre os desafios que 

professores apontam frente a BNCC, de forma que o processo de apropriação da 

perspectiva do documento normativo passe a ser dinamizada pela ênfase e desejo da 

melhora no aprendizado do aluno. Daí compreender a conexão que o ensino-

aprendizagem pode assumir com o contexto local, global e o desenvolvimento de 

competências e habilidades.  

 

2 METODOLOGIA 

 

A metodologia deste trabalho é de natureza básica pura, que é definida como 

aquela que é destinada “unicamente à ampliação do conhecimento, sem qualquer 

preocupação com seus possíveis benefícios”. A pesquisa é por seu objetivo 

exploratória e indutiva, pois tem “como propósito proporcionar maior familiaridade com 

o problema, com vistas a torná-lo mais explícito ou a construir hipóteses” (GIL, 2010, 

p.27).  

Está sendo realizada uma pesquisa-ação pelo grupo de pesquisa Meegrea. E 

por meio de pesquisa bibliográfica, leituras de materiais já publicados com o tema 

abordado, emerge um relato de experiência com a finalidade de apontar a utilização 
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de proposta pedagógica que façam a inclusão das tecnologias indicadas pela Base 

Nacional Comum Curricular. 

 

3 RELATO DE EXPERIÊNCIA: MEEGREA e a Pesquisa-Ação 

 

 A primeira proposição de estudo foi pautada sobre a apropriação da Base 

Nacional Comum Curricular (BNCC), apropriação essa que perpassou 4 encontros 

(presenciais e virtuais) com discussões e apontamentos que davam o alicerce teórico 

para que ocorresse de forma mais sólida a compreensão sobre o documento. Uma 

das dinâmicas usadas pelo grupo para o estudo é paralelo ao de temas geradores, no 

qual os alunos apontam elementos que os chamam atenção e a partir deste se 

problematiza para ter maior entendimento do conceito abordado no texto base. 

A estrutura de estudo vivenciada até o momento pelo grupo Meegrea consistiu 

em três grandes momentos, sendo estes, o estudo da BNCC e as áreas de 

matemática e ciências da natureza, com foco no 5º ano do ensino fundamental. A 

definição da abordagem para melhor desenvolver ações que nos ofereçam dados para 

estudo e o início da pesquisa-ação junto aos professores.  

O projeto iniciado tem como problemática: Quais ferramentas didático-

pedagógicas podem ser construídas para a prática dos professores de ensino 

fundamental dos anos iniciais, mediante a proposta dos novos elementos conceituais 

estruturantes da BNCC?  

Dispondo do objetivo geral de desenvolver ferramentas didático-pedagógico a 

partir de estudos dos elementos conceituais estruturantes da BNCC. Trazendo os 

objetivos específicos: Possibilitar a discussão e apropriação dos elementos 

conceituais estruturantes da BNCC; Proporcionar análise e identificação das 

limitações relativas às práticas de desenvolvimento de habilidades de determinados 

conteúdos curriculares das áreas Ciências da Natureza, e Matemática; Realizar 

oficinas com os professores dos anos iniciais nas áreas de Ciências da Natureza e 

Matemática; e Proporcionar experiências interdisciplinares, assim contribuindo com a 

aprendizagem da temática.  

Contudo o projeto de pesquisa-ação teve como cronograma iniciar as oficinas 

no segundo semestre de 2019, em que foi pautado apresentação, tabulação e análise 

dos desafios apontados pelos professores, sistematização do resultado para estudo e 

pesquisa no qual está ocorrendo. 
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3.1 Desenvolvimento de Atividade na Pesquisa-Ação 

 

A pesquisa e as atividades de educação alicerçadas na BNCC foram realizadas 

com 30 professores de Ensino fundamental I de uma escola estadual, localizada na 

Zona urbana de Lucas do Rio Verde. Ocorrendo em dois períodos matutino e 

vespertino, no qual é realizado no contra turno dos docentes da escola para melhor 

desenvolvimento da oficina.  

Até o mês de outubro de 2019 já foram realizados 4 momentos junto aos 

docentes, no primeiro desses encontros foi executado uma breve apresentação do 

Grupo Meegrea e dos objetivos deste para com os docentes. Nesta primeira visita 

realizou-se uma tabulação e análise dos resultados que identificou quais dificuldades 

os educadores possuem em questão das áreas de conhecimento Ciência da Natureza 

e Matemática sugerindo a Oficina se bastaria no quinto ano do ensino fundamental 

anos iniciais. 

Identificou as maiores das dificuldades nas unidades temáticas da área de 

conhecimento da Matemática sendo Números, Álgebra e Geometria, desse modo a 

de Ciência da Natureza consiste na unidade de Matéria e Energia. 

De acordo com a BNCC, “Números tem como finalidade desenvolver o 

pensamento numérico, que implica o conhecimento de maneiras de quantificar 

atributos de objetos e de julgar e interpretar argumentos baseados em quantidades 

(2017, p. 268)”. 

Classificando os objetivos de conhecimento da unidade de Números: 

Representação fracionária; Frações equivalentes; Ordenação de Números racionais; 

Representação percentual de frações; e Problemas de multiplicação e divisão. Desse 

modo: 

Álgebra, por sua vez, tem como finalidade o desenvolvimento de um 
tipo especial de pensamento – pensamento algébrico – que é 
essencial para utilizar modelos matemáticos na compreensão, 
representação e análise de relações quantitativas de grandezas e, 
também, de situações e estruturas matemáticas, fazendo uso de letras 
e outros símbolos. Para esse desenvolvimento, é necessário que os 
alunos identifiquem regularidades e padrões de sequências numéricas 
e não numéricas, estabeleçam leis matemáticas que expressem a 
relação de interdependência entre grandezas em diferentes contextos, 
bem como criar, interpretar e transitar entre as diversas 
representações gráficas e simbólicas, para resolver problemas por 
meio de equações e inequações, com compreensão dos 
procedimentos utilizados (BNCC, 2017, p. 270). 
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A análise resultou que Álgebra as necessidades são de: Relação de igualdade 

e de equivalência; Grandezas diretamente proporcionais; e Problemas de proporção. 

Já na unidade de Geometria: 

 

A Geometria envolve o estudo de um amplo conjunto de conceitos e 
procedimentos necessários para resolver problemas do mundo físico 
e de diferentes áreas do conhecimento. Assim, nessa unidade 
temática, estudar posição e deslocamentos no espaço, formas e 
relações entre elementos de figuras planas e espaciais pode 
desenvolver o pensamento geométrico dos alunos. Esse pensamento 
é necessário para investigar propriedades, fazer conjecturas e 
produzir argumentos geométricos convincentes (BNCC, 2017, p. 271). 

 

Obteve-se a informação de carência em: Plano cartesiano; e Ampliação e 

redução de figuras - escalas. Portanto os objetos de conhecimento da unidade 

temática Matéria e Energia da área de Ciências da natureza refere-se a “contemplar 

o estudo de materiais e suas transformações, fontes e tipos de energia utilizados na 

vida em geral, na perspectiva de construir conhecimento sobre a natureza da matéria 

e os diferentes usos da energia (BNCC, 2017, p. 327)”. 

Contudo a pesquisa identificou que nesta área os objetos de conhecimentos 

são: Propriedades físicas dos materiais; Mudanças do estado físico; Preservação e 

recuperação das matas; e Preservação do solo. 

No qual está sendo trabalhado com os docentes através das oficinas e 

encontros marcados a cada quinze dias. 

 

3.2 Uso de Tecnologias da Comunicação Junto aos Docentes 

 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs), Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação (LDB) e as Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs) são atualmente os 

norteadores do funcionamento para fins de planejamento educacional, até que a 

BNCC seja completamente implantada em nível nacional por todas as escolas 

públicas e privadas.  

 E é dentro desse processo de transição e ampliação que os dez objetivos 

gerais da Base Nacional Comum Curricular se apropriam de valor. Os docentes da 

Educação básica se mostram tendo plena consciência dessa dinâmica, mas não 

haviam se dado conta que as tecnologias não serão apenas indicações a serem feitas 
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aos alunos, e sim ferramentas de constante uso pelas gerações atuais, bem como 

pelos que se colocam no papel de professores.  

Assim se constituiu a necessidade de que uma das oficinas a ser ministrada 

junto aos docentes envolve-se o manuseio e uso de ferramentas digitais. A opção que 

o Grupo fez foi de usar os Chromebooks, e com esses algumas das diversas 

ferramentas que a google oferece.  

Na oficina direcionada às tecnologias, o foco maior não foi o próprio aluno, mas 

a construção do contato e domínio dos docentes sobre esse tipo de material-

pedagógico. Durante a oficinas as explanações e o uso dos aplicativos suscitaram 

links de como usá-los em sala de aula nos diversos níveis da Educação básica. Uma 

breve listagem das ferramentas apresentadas, são: Drive (pastas e 

compartilhamento); Documento Google; Planilha Google; Classroom; Grupo Google; 

Apresentações Google; Sites Google. Além desses foi indicado o site Kahoot que 

possibilita a criação de jogos com os objetos de conhecimentos desejados. 

Dentre os dez objetivos gerais o 1, 2, 4 e 5 fazem referência direta sobre 

tecnologias e ferramentas digitais, já em pelo menos mais dois a leitura entre linhas 

ou interpretação nos lança às tecnologias. Ou seja, mais de 50% do processo 

apontado pela BNCC tem relação com as TIC`s.  

Uma realidade que se mostra latente para um processo educacional atualizado, 

é a produção de materiais didáticos que atendam às exigências pedagógicas da 

BNCC e tenham forte relação com as mídias que atualmente são apresentadas como 

ferramentas e extensão do ensino-aprendizagem. As mídias são uma demanda 

emergente para a formação docente assim como para a geração que se desenvolvem 

em um período que o digital é uma realidade constante em diversas áreas da vida.  

 
A educação para as mídias como perspectivas de um novo campo de 
saber e de intervenção vem se desenvolvendo desde os anos de 1970 
no mundo inteiro com o objetivo de formar usuários ativos, criativos, 
críticos de todas as tecnologias de informação e comunicação 
(DORIGONI, 2008, p. 1). 

  

Com esse panorama do mundo cada vez mais globalizado e de avanços 

tecnológicos cada vez mais rápidos, é natural que a sociedade discuta 

frequentemente o papel das tecnologias da informação e comunicação (TIC’s) na 

educação e a influência destas na formação escolar profissional e social do indivíduo. 

É preciso que alunos e professores saibam utilizá-la de forma crítica e criativa.  
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De acordo com a análise realizada pela consultoria Emst & Young, cerca de 

dois bilhões de empregos serão eliminados até 2030 e substituídos por tecnologia 

inteligente. Os últimos dados do Fórum Econômico Mundial também exemplificam 

esse cenário. O estudo revela que 65% das crianças que entram na escola hoje 

acabarão trabalhando em empregos que ainda não existem (INOVEDUC, 2018, p.7).  

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

  

A Base Nacional Comum Curricular é um documento que aponta mudanças na 

educação básica Brasileira. Mas o contexto amplo de Educação só terá 

transformações, com a formação docente.  Em documentos legais e embasados por 

teorias não se dá a formação do ideal de Povo brasileiro. A mobilização da estrutura 

educacional para a implementação da BNCC pode ter em conta esse panorama para 

que haja a preocupação com a motivação e crença que os docentes depositam nessas 

normativas e que assim assumam junto aos governos o processo de transformação. 

A atuação pedagógica de forma transdisciplinar e interdisciplinar, traz em si a 

ideia de que os conhecimentos se complementam e se apoiam. Os conteúdos 

ganhando complexidade e as habilidades e competências emergem com o processo 

de ensino-aprendizagem. Aponto que assim como as competências se consolidam na 

combinação de saberes, os valores são assumidos na dinamização de exemplos que 

os envolvidos no processo escolar assumem constantemente.  

Daí a importância em formar Educadores envolvidos e cientes das realidades 

sociais, pois esses têm o papel de referência às novas gerações. São meios para uma 

atuação pedagógica de qualidade, a mobilização de habilidades e competências por 

parte do educador e não apenas do educando, bem como a coerência entre o que 

vive e diz. A compreensão e domínio do componente curricular auxilia à construção 

de saberes e é formadora de sujeitos livres, críticos e criativos. 
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ANEXO 1 

 

 
Figura: Imagem da aplicação da oficina de tecnologia no turno matutino. 
Fonte: Dados do desenvolvimento da pesquisa, 2019. 
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TECNOLOGIAS, EDUCAÇÃO E PRÁTICAS PEDAGÓGICAS DE PROFESSORES 

DO ENSINO MÉDIO: De Cotidianos em Possibilidades  

 

Jairo Brizola4 

 

RESUMO  
A integração entre tecnologia e educação, e daí à constituição de práticas 
pedagógicas mediadas pelas tecnologias da informação e comunicação (TIC), tem 
sido foco de estudos, tanto no cenário nacional como no internacional. Muitos desses 
estudos apontam que as escolas e professores, tendo em conta o cenário atual de 
uso intenso das TIC, buscam alternativas que apoiem a mediação com o uso delas. 
Diante de desafios como o antes mencionado, neste estudo foi realizada pesquisa 
com o objetivo de analisar a maneira pela qual professores do ensino médio 
organizavam suas práticas pedagógicas com a mediação das TIC. O estudo teve 
abordagem qualitativa com o método da observação participante, complementado por 
análise documental constituída pelo Projeto Político Pedagógico da escola 
pesquisada, planejamento dos professores e outros documentos produzidos no 
contexto escolar. A análise do que foi trabalhado indica o entendimento do uso das 
TIC pelos professores como excelente recurso, potencialmente transformador de suas 
práticas pedagógicas; isso, marcado ainda, e fundamentalmente, em procedimentos 
de transmissão-memorização-fixação-reprodução de conteúdo. Longe de influenciar 
processos mais cooperativos e colaborativos o estudo, no entanto, aponta para 
práticas de uso das TIC que pouco a pouco vão sendo construídas pelos professores, 
como resultado do compartilhamento de possibilidades trazidas pelos alunos, com 
adesão daqueles, como foi o caso do uso de smartphones.  
 
Palavras-chave: Práticas Pedagógicas. TIC. Ensino Médio. Procedimentos 
Pedagógicos. 
 

1 INTRODUÇÃO 

 

A integração entre tecnologia e educação e, mais recentemente, a possível 

mediação pedagógica entre professores e alunos por meio do uso mais intenso das 

tecnologias da informação e comunicação (TIC), é tema de pesquisas em vários 

países (VEEN; VRAKKING, 2006; HARGREAVES 2004; VEEN; VRAKKING, 2006; 

FANTIN; RIVOLTELLA, 2010, 2012). Tais estudos apontam, em primeira instância, 

que tecnologias sempre se fizeram presentes no desenvolvimento cultural da 
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humanidade, incluindo nesse movimento a escola em suas diversas maneiras de se 

organizar; da mesma maneira, chamam atenção sobre a importância da apropriação 

delas pelas práticas pedagógicas dos professores, acrescentando a ideia de seu uso 

consciente e crítico, de modo a evitar a crença de que as TIC, por si só, garantiriam 

ressignificação da prática dos professores. 

Os estudos antes mencionados apontam ainda contradição entre o que se 

espera da escola e o que, de fato, haveria sido por ela apropriado ao longo de 

diferentes transformações culturais pelas quais passou a humanidade. Embora com a 

função social de preparar os jovens estudantes para interagirem social e 

culturalmente, as possibilidades que se põem sobre essa instituição no cumprimento 

de tal objetivo, sugerem a extinção, a supressão de suas funções, em tempos de 

disseminação da denominada cultura digital que, segundo Postman (2002), retira da 

escola a primazia do ensino e da aprendizagem. Atualmente, devido a terabytes de 

informações disponíveis no ciberespaço, o aprendiz teria chance de não mais 

frequentar o espaço escolar, bastando, tão somente, estar conectado à rede. 

Lévy (2015) afirma que na atualidade dispositivos como computador e celular, 

conectados à internet, têm provocado importantes transformações em todos os 

setores sociais, alterando sobremaneira os afazeres humanos, fazendo com que 

atividades, há muito desenvolvidas pela humanidade, sejam reconfiguradas ou 

adaptadas à cultura digital. E a educação, sendo uma das mais importantes delas, foi, 

e é afetada, por óbvio, pelas TIC. Evidente que isto constrange a busca por 

alternativas que propiciem à escola aproximar-se da forma de viver e estar no mundo 

do “homo zappiens” ou do “zapear” pelas redes, segundo (VEEN; VRAKKING, 2006). 

No âmbito do estudo que dá base a este trabalho, foi possível observar 

discrepâncias entre o que o aluno pensa e o que o professor faz, impedindo muitas 

vezes o diálogo entre esses dois atores no contexto escolar. Diálogo que seria 

essencial para maior adensamento do processo de ensino e aprendizagem, 

considerando os novos desafios que se põem aos sistemas públicos de ensino. Faz 

já algum tempo que se sabe que o processo educativo tem por base a comunicação 

(FREIRE, 2002), a aproximação do escolar com a cultura digital, no sentido de se 

apropriar modos de pensar e, por consequência, compreender outras maneiras de 

estudar, aprender e interagir com os “nativos digitais”, como mencionado por 

(PRENSKY, 2001). Estes, mais afeitos às mensagens que transitam em telas, à 
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computação em nuvem, por exemplo, que o escrito em “papel”, algo ainda bastante 

familiar à maioria dos professores (VEEN; VRAKKING, 2006; LÉVY, 2015). 

As transformações provocadas pela revolução digital originaram uma nova 

ecologia cognitiva, a infosfera, não mais fundada na memória humana e no 

armazenamento de informações em dispositivos estáticos, como nas revoluções oral 

e escrita. Na infosfera o conhecimento se constitui por meio da colaboração e 

cooperação humanas, pela utilização de máquinas que conectadas a redes de 

comunicação como a internet distribuem informação no ciberespaço (LÉVY, 20015; 

CASTELLS, 2003). 

Reconhecendo que a presença, a influência e as implicações que as TIC 

provocam no cenário educacional e na docência (re)configurariam práticas 

pedagógicas é que o presente estudo se pautou. Acrescentado a isso a ideia da 

necessidade de aproximar-se, mais e mais, da forma de pensar, agir e interagir dos 

estudantes, tem-se um campo vasto para a pesquisa. Entretanto, na vastidão de 

possibilidades de pesquisa, o recorte deste trabalho teve por objetivo analisar como 

professores do ensino médio têm realizado suas práticas pedagógicas mediadas por 

TIC, tendo em vista os dispositivos tecnológicos presentes nas escolas como é o caso 

dos computadores, datashows, lousas digitais, celular, entre os principais. 

 

2 DELINEANDO A PESQUISA 

 

Para atingir os objetivos do estudo, empregou-se a abordagem qualitativa 

seguindo as concepções de Denzin e Lincoln (2006), e Martins (2004). Quando da 

pesquisa na escola e para a sistematização dos dados fez-se uso da observação 

participante (MINAYO, 2004). Acrescido a tais procedimentos também se procedeu a 

análise documental (LÚDKE; ANDRÉ, 2006 e GUBA; LINCOLN et al, 1981), com o 

intuito de obter informações sobre a escola e o planejamento dos professores, já que 

a escola pesquisada tinha como um dos princípios de sua organização pedagógica o 

uso das TIC.  

Na abordagem qualitativa há a compreensão de que os estudos buscam 

“entender, ou interpretar, os fenômenos em termos dos significados que as pessoas 

a eles conferem” (DENZIN; LINCOLN, 2016, p. 17); procurando analisar como 

determinada realidade se configura a partir das concepções e narrativas que os 
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participantes a ela atribuem, explicita-se a razão pela qual se fez opção por aquela 

abordagem na pesquisa. 

Como metodologia utilizou-se a observação participante, por se entender que 

a participação direta do pesquisador nas atividades da escola possibilitou maior 

profundidade na compreensão destas, além de maior interação com os participantes 

da pesquisa, possibilitando profícua coleta de dados “os quais um observador externo 

não teria acesso” (ALMEIDA; SILVINO, 2010, p. 6). 

Cotejada pela análise documental, a observação das práticas pedagógicas 

constituiu-se instrumento importante para a compreensão do contexto do trabalho dos 

professores. No decorrer das aulas, dos encontros e demais momentos junto aos 

professores, foi constituído um “caderno de pesquisa” com o objetivo de se registrar 

contínua e detalhadamente os eventos ocorridos durante a prática pedagógica dos 

professores, considerando os objetivos da pesquisa. 

A observação participante, bem como o olhar sobre o planejamento, teve a 

participação de 06 professores, denominados neste trabalho como P1, P2... e P6. Isso 

contextualizado pela análise do Projeto Político Pedagógico do estabelecimento 

escolar.  

Para início do estudo, e antes da pesquisa empírica, foi realizada revisão de 

literatura, com o intuito de se ter um cenário de outros estudos sobre o tema; isso 

auxiliou muito o desenvolvimento da investigação, pois algumas das teorias e 

concepções abordadas em artigos, teses e dissertações, apoiaram discussões e 

análises aqui presentes, que fizemos, além de terem auxiliado em questões teórico-

metodológicas pertinentes ao tema pesquisado. Por conta do espaço para o artigo, 

não é possível mencionar o corpus da revisão, isso poderá ser encontrado na 

dissertação que deu base ao escrito referenciada ao final do texto.  

Para a coleta de dados foram eleitos alguns instrumentos, organizados 

conforme o tempo e desenvolvimento da pesquisa, descritos no quadro 1. 

 

Quadro 1 – Instrumentos para coleta de dados 

INSTRUMENTOS PARA COLETA E GERAÇÃO DE DADOS 

INSTRUMENTO ETAPAS DA PESQUISA OBJETIVOS 

Observação 
Participante 

Durante o 1º bimestre do 
ano letivo de 2016 

Perceber o entendimento dos 
professores sobre possibilidades 
de uso das TIC 
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Projeto Político 
Pedagógico – PPP 

Antes e após o período 
de observação  

Verificar as concepções sobre 
potencialidades de uso das TIC na 
escola  

Plano Bimestral de 
Ensino – PBE 

Antes e após o período 
de observação 

Conhecer a proposta dos 
professores para uso das TIC 

Diário de Pesquisa Durante a pesquisa Registro do observado com 
sistematização das análises 
documentais 

Fonte: Dados da pesquisa, 2018. 

 

A análise documental, estendida durante quase todo o tempo da pesquisa, 

tem razão de assim o ser já que, como afirmam Guba e Lincoln (1981), é fonte rica 

e estável, podendo ser consultada por mais de um pesquisador ao longo do tempo, 

servindo para dar maior confiabilidade aos resultados.  

Foi então esse, o contexto do percurso metodológico da pesquisa que dá base 

a este artigo. 

 

2.1 A Escola em Pesquisa 

 

A escola pesquisada tem sede no município de Sorriso. Segundo o Censo do 

Instituto de Geografia e Estatística – IBGE – realizado no ano de 2015, esse município 

é considerado a capital nacional do agronegócio –, possui oitenta e dois mil, 

setecentos e noventa e dois habitantes (82.792) e localiza-se no médio norte do 

estado de Mato Grosso, às margens da BR 163 – Rodovia Cuiabá-Santarém, 

pertencendo à microrregião do Alto Teles Pires. Sorriso tem extensão territorial de 

9.329,603 km² e localiza-se a cerca de 420 km da capital do Estado de Mato Grosso, 

Cuiabá. Sua economia baseia-se essencialmente na atividade agropecuária, sendo a 

soja a sua principal commodity; e possui PIB per capita/ano de quarenta e um mil, 

trezentos e quarenta e três reais e vinte e quatro centavos (R$ 41.343,24). 

A escola em que foi feita esta pesquisa, autorizou-nos acesso a documentos e 

outros materiais, para que fosse realizada a observação participante; da mesma 

maneira, os professores e alunos.  

A escola começou a ser construída no ano de 1982, uma nova escola, na 

localidade onde seria a sede do município de Sorriso, recebendo o nome do então 

deputado estadual Ubiratã Spinelli, autor do projeto de lei que criara o município de 

Sorriso. Com o passar do tempo e a chegada de mais famílias oriundas da região sul 

do Brasil, o aumento significativo do número de alunos exigiu das autoridades 
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competentes a ampliação da oferta de vagas. Houve então autorização da ampliação 

de funcionamento, para que a escola oferecesse vagas da 1ª à 8ª série (hoje Ensino 

Fundamental), consolidando assim o estabelecimento escolar no já então Município 

de Sorriso. 

Com o contínuo crescimento do município, foi criado o então denominado 

“segundo grau” e em 1983 foi implantado na escola o curso “Técnico em 

Contabilidade”. Com a falta de professores habilitados para este nível de ensino, 

vários profissionais se dispuseram a colaborar, atuando como professores leigos.  

Somente no ano de 2006 foi concluída a sede própria da EE Mário Spinelli, que 

possui atualmente prédio amplo, com boa estrutura e funcionalidades. A escola tem 

quinze salas de aulas climatizadas, salas para gestão escolar e Conselho Deliberativo 

da Comunidade Escolar – CDCE. Por meio de projetos, adquiriu TV de 60” com cabo 

HDMI para que professores e alunos pudessem conectar seus notebooks para 

apresentação de trabalhos, exibir filmes ou vídeos; tem  biblioteca com cerca de três 

mil livros, laboratório de Informática com 17 computadores conectados à internet, WiFi 

na sala dos professores, três Laboratórios de Ciências Exatas com TVs de 42” e 

notebooks, quadra poliesportiva, piscina semiolímpica, rádio escolar pelo Projeto 

EDUCOMUNICAÇÃO, uma  lousa digital, três datashows simples, duas caixas de som 

e seis projetores ProInfo para serem usados nas salas, por professores e alunos.  

No ano de 2016 a escola atendia a aproximadamente um mil trezentos e 

setenta e quatro (1374) estudantes do Ensino Médio: sendo 490 alunos no período 

matutino (135 alunos no 3º ano; 152 alunos no 2º ano e 203 alunos no 1º ano, 

distribuídos em 15 salas de aula); no período vespertino 333 alunos (72 aluno no 3º 

ano, 102 no 2º ano e 159 no 1º ano, distribuídos em 12 salas de aula) e no período 

noturno 441 alunos (191 no 3º ano, 130 no 2º ano e 130 no 1º ano, distribuídos em 13 

salas de aula) provenientes das classes sociais média, média baixa e baixa de 

diversos bairros circunvizinhos ao Bairro Morada do Sol onde está localiza. 

O quadro de recursos humanos da escola era composto em 2016 de 107 

profissionais, assim distribuídos: setenta e nove (79) professores, sendo trinta e quatro 

(34) efetivos, quarenta e cinco (45) contratados e trinta e quatro (34) profissionais de 

apoio técnico, sendo dezesseis (16) efetivos e dezoito (18) contratados. Dentre os 

docentes efetivos, um ocupa o cargo de diretor, três o cargo de coordenadores 

pedagógicos e duas professoras, por estarem em desvio de função por questões de 

saúde, auxiliam o trabalho da equipe diretiva da escola. O regime de trabalho dos 
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professores efetivos é de trinta horas semanais, com 33% da carga de trabalho 

semanal destinada à hora atividade, com exceção do diretor e dos coordenadores 

pedagógicos que possuem carga horária semanal de trabalho de quarenta horas, em 

dedicação exclusiva. Já o regime de trabalho dos professores contratados variava de 

no mínimo dez e no máximo trinta horas de trabalho semanal, tal qual os efetivos com 

hora atividade. Todos os professores possuíam nível superior, a maioria com 

especialização e raros os que não atuavam em sua área de formação. Evidente que 

a escolha da escola para a pesquisa teve a ver com a caracterização antes detalhada. 

Em princípio seria um estabelecimento de ensino com condições mais efetivas para o 

desenvolvimento de trabalho com uso mais intenso das TIC, acrescentado a isso um 

quadro de professores qualificados.  

 

2.2 Os Sujeitos da Pesquisa 

 

Os sujeitos participantes da pesquisa eram professores efetivos da Escola 

Mário Spinelli, em regência no ano letivo de 2016. Especificamente, observamos as 

práticas pedagógicas de seis professores: três de Biologia, uma de Língua 

Portuguesa, um de Química e uma de Geografia.  

Constatou-se que os professores possuíam larga experiência, com média de 

docência de dezesseis anos (16,4 anos). Como nos informa Farias (2006), 

professores que não mais se encontravam numa fase de descoberta de como é estar 

com estudantes, tampouco construindo primeiras noções sobre ministrar aulas ou de 

desconhecimento sobra a complexidade da profissão docente.  

Quanto à formação, os professores participantes da pesquisa possuíam 

graduação específica em suas áreas de conhecimento, diferindo de outras regiões do 

país onde há docentes sem formação exigida por lei, especificamente para atuar no 

Ensino Médio. 

A maioria dos professores atuava somente na escola pesquisada. Possuíam, 

no entanto, jornada de trabalho bastante extensa, com uma média de 50 horas 

semanais, implicando em realidade inquietante, pois tantas horas de trabalho dificulta, 

sem dúvida, a realização de trabalho que cumpra com os objetivos de formar cidadãos 

emancipados, que compreendam a realidade do século XXI. (ABRAMOVAY; 

CASTRO, 2003).  
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De todo modo, os professores do ensino médio têm, geralmente, carga horária 

de trabalho extensa em razão da divisão de seu trabalho em diferentes turmas para 

completar as horas necessárias de seu contrato de trabalho. Embora a discussão 

sobre esse assunto seja uma constante quando se pretende melhorar a carreira do 

professor do ensino médio, não há solução, em curto prazo para tanto, e assim os 

professores que atuam neste nível de ensino acabam penalizados em seu labor 

cotidiano. 

Com base então no antes exposto é que a pesquisa se desenvolveu, 

implicando daí os resultados a seguir.   

 

3 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS À LUZ DA REVISÃO DA 

LITERATURA 

 

3.1 Práticas Pedagógicas Mediadas Pelas Tecnologias da Informação e 

Comunicação: de possibilidades em transição  

 

As análises apresentadas no estudo foram organizadas e desenvolvidas a partir 

dos dados levantados junto a documentos da escola e dos professores compartes da 

pesquisa, bem como das observações participantes realizadas no 1º bimestre do ano 

letivo de 2016. Os dados obtidos nos permitiram organizar as análises em dimensões 

que caracterizaram o trabalho pedagógico dos professores junto aos alunos e que 

deram base às análises do estudo, levando em conta os recursos digitais em uso, daí: 

Conteúdos em exposição (RDCE); Conteúdos em pesquisa (RDCP); e Conteúdos em 

movimento (RDCM). 

Importante destacar que a referência a “conteúdos” tem a ver com a ideia de 

que por mais que os professores utilizassem ou promovessem o uso de recursos 

digitais em suas práticas pedagógicas, isso estava intimamente ligado aos conteúdos 

de ensino previstos no planejamento e, por consequência, nos materiais didáticos 

organizados para determinado fim, sobretudo ao livro didático. De modo que o uso 

deles era ainda restrito ao “escolar”, ao conteúdo previsto e reconhecido como o usual 

para os anos em que a pesquisa foi trabalhada.       

 

3.2 Dos Documentos: o projeto político pedagógico e o plano bimestral de ensino 
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A análise documental focou, essencialmente, dois documentos, o Projeto 

Político Pedagógico (PPP) e o Projeto Básico de Ensino (PBE), no intuito de buscar 

neles concepções e entendimentos que os gestores e professores da instituição 

pesquisada possuíam sobre o uso das TIC na mediação das práticas pedagógicas 

desenvolvidas na escola.  

A análise do PPP demonstrou que seus “construtores” possuíam entendimento 

razoável sobre as TIC, compreendendo que nessas tecnologias habitavam 

possibilidades inúmeras no processo do ensinar e aprender, embora com limitações, 

já que foram introduzidas na escola por meio de projetos como o PROINFO, 

implicando isso em problemas cuja superação aludiu ao pedagógico, organizacional 

e material no interior da instituição. 

Ainda com relação ao PPP da EE “Mário Spinelli”, foi possível observar que no 

nível documental a prática educativa era concebida como ato “reflexivo, dialógico e 

político que busca a transformação social, por meio de práticas pedagógicas 

inovadoras, de um professor igualmente inovador [...] dinâmico, criativo, atento às 

questões locais, mundiais e tecnológicas”.  (PPP, 2012, p. 27). 

Outra característica observada nas análises é que o PPP elencava algumas 

competências necessárias à integração de práticas pedagógicas e TIC, estas 

próximas de concepções de estudiosos como Hargreaves (2004), Veen e Vrakking 

(2006), Kenski (2007), Fantin; Rivoltella (2012) e Lévy (1999; 2008; 2015). O PPP 

apontava para discussão que ampliasse a visão de que a escola, pelos menos em 

tese, teria enfoque sobre uma formação voltada para os jovens deste século XXI, isso 

como tarefa ser a desenvolvida pelos professores. 

Ainda no âmbito documental, a análise do PBE, teve por intenção conhecer 

como os professores planejavam suas práticas pedagógicas com o uso das TIC, tendo 

em conta que essa previsão compunha o PPP. Havia, portanto, intenção da escola 

em fazer uso mais intenso das TIC, com reflexos, por óbvio, no planejamento das 

atividades didático pedagógicas dos professores. 

As análises do PBE supunham duas situações distintas: o planejamento 

coletivo, quando todos os professores de uma mesma disciplina decidiam em conjunto 

quais os conteúdos e de que forma os trabalhariam, incluindo a seleção de quais 

recursos tecnológicos a serem adotados; o planejamento individual, quando os 

professores indicavam de maneira mais pessoal/individual suas compreensões ao que 

seria feito em sala.  Como o planejamento individual não era obrigatório, a maioria dos 



 
 

307 
 

professores trabalhava com o planejamento coletivo, não sendo possível perceber 

entendimentos mais singulares, então, sobre o uso das TIC nas práticas deles. 

Considerando, portanto, a análise dos documentos disponibilizados pela escola 

é factível concluir que: havia um esforço do conjunto da escola, traduzido no PPP, de 

dar sentido ao uso das TIC em seu trabalho pedagógico e que isso se refletia nos 

planejamentos coletivos dos professores, com entendimentos bem gerais e sem que 

fossem admitidas visões mais pessoais ou privilegiadas sobre a temática em 

discussão nesse trabalho.  

Com isso, a observação participante foi fundamental para se perceber ou se 

entender melhor o como, para quê e os sentidos postos no uso das TIC nas práticas 

pedagógicas dos professores. 

 

3.3 A Observação Participante e os Cotidianos das Salas de Aula  

 

A observação participante teve início no 1º bimestre do ano letivo de 2016, mais 

especificamente nos meses de fevereiro, março e abril, de modo a completar um 

bimestre de trabalho dos professores. O foco da observação foi sobre as percepções 

e entendimentos dos professores quanto ao uso das TIC junto aos alunos e se, ao 

serem utilizadas, dariam base a ressignificações ou transformações de suas práticas 

pedagógicas. 

A análise do que fora colhido no período das observações e, levando em conta 

a profusão de situações em sala, compeliu-nos a sistematização que possibilitasse 

visão ampla sobre o como os professores trabalhavam com as TIC na mediação de 

suas atividades docentes. A sistematização antes mencionada implicou nas 

dimensões de análise das práticas pedagógicas, e as denominamos como conteúdos 

em exposição, conteúdos em pesquisa e conteúdos em movimento.  

Com dito anteriormente, a análise remeteu-nos à ideia de que os professores 

participantes da pesquisa, ao usarem as TIC como recursos educacionais, tinham 

como “fundo” o conteúdo programático do nível e ano em que atuavam, objetivando, 

com frequência, apresentar novas temáticas aos alunos como algo diferenciado, mais 

lúdico, com o auxílio de vídeos, imagens, gráficos, animações e aplicativos de celular, 

este muito mais como iniciativas dos alunos que propriamente dos professores. 

 

3.3.1 Recursos digitais: conteúdos em exposição 
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Nesta dimensão, as análises foram dedicadas à maneira pela qual os 

professores usam as TIC, buscando observar se este uso se configura numa 

perspectiva mais ou manos tradicional, com aulas expositivas, hierarquizadas, 

verticalizadas e estáticas, seguindo o “esquema de exposição-escuta-memorização-

repetição” (SILVA, 2010, p. 86) ou se os professores pretendiam algo mais dinâmico, 

que facilitasse o processo ensino/aprendizagem, estabelecendo relação com os 

alunos mais horizontalizada com maior interação entre eles.  

A ideia de conteúdos em exposição tem a ver com o uso de recursos como o 

datashows, TV computadores e lousa digital. Muitas vezes fica a impressão que o uso 

em si de recursos como os aqui mencionados bastaria para “inovar” práticas docentes. 

Foi possível perceber que quase todos os participantes da pesquisa, exceto o P6, 

usaram recursos como TV, computador e datashows para expor o conteúdo aos 

alunos por meio de slides organizados com fotos, textos e vídeos. Segundo os 

professores, isso é feito para facilitar e ampliar a compreensão dos alunos sobre 

determinada temática. 

Com tal perspectiva uma das professoras – P2 -, ao apresentar conteúdo sobre 

“Orações Subordinadas” usou o datashows para trabalhar aula com ilustrações, 

imagens e “tirinhas” da personagem Mafalda. A professora expôs e explicou os 

conceitos sobre o conteúdo antes mencionado, indicando que o uso de imagens 

poderia ampliar, exemplificar e facilitar o entendimento de questões mais complexas 

para parte dos alunos. 

Após apresentar o conteúdo, a professora propôs uma atividade com questões 

que deveriam ser resolvidas individualmente pelos alunos, com seu auxílio. 

Absolutamente não se trata de “individualizar” determinada prática da professora, ao 

contrário, o uso de recurso como o datashows é comum em cotidianos escolares, isso, 

porém, como algo ilustrativo, sem que se incentive outras “lógicas” escolares como 

as de participação/colaboração entre os que frequentam a sala de aula. Ademais há, 

com constância, certa “pressa” em se finalizar as atividades junto aos alunos, como 

foi também observado. É como se, na discussão entre os alunos, o diálogo com o 

professor pudesse, de alguma maneira, interferir no que poderia ser entendido como 

“menos” aprendizagem; essa justificativa confronta ideias de uso de outras e novas 

linguagens como as inseridas na apresentação em questão.  Ao não se permitir tempo 

necessário para discussões, interações, análises e aprofundamentos de ideias e 

teorias, entende-se que a oportunidade de uso de recurso que busque fazer com que 
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os alunos compreendam o exposto por meio da troca e da cooperação, algo tão 

comum para a geração zappiens (VEEN; VRAKKING, 2006). 

Para Almeida (2010), as TIC, na maioria das vezes, continuam subutilizadas, 

uma vez que a entronização delas na sala de aula é feita sem alterações no currículo 

e na organização escolar; em geral, o professor continua trabalhando em salas 

lotadas, com trabalho excessivo, alunos sentados em fila, em um contexto cheio de 

problemas (PORTO, 2012). 

Entre as inúmeras possibilidades propiciadas pelas TIC estão a 

experimentação e a simulação, como sugerido por Lévy (1999), permitindo 

aproximação do aprendiz com objetos mais concretos que os formalizados apenas. 

Conhecedor ou não desta possibilidade, o professor nominado como P5, ao 

expor o conteúdo sobre “Solubilidade dos Sais”, trabalhou com simuladores5, 

construindo várias atividades para que os alunos entendessem a determinação do 

“sal” nas reações aí implicadas, “transbordando” assim o conteúdo que estaria restrito 

ao material didático adotado. Este professor buscou, em outros momentos da 

observação, trabalhar com exposições mais dinâmicas, tentando, segundo ele, 

procedimentos pedagógicos mais inovadores que facilitassem o processo ensino/ 

aprendizagem, corroborando Libâneo (1994) quando afirma a necessidade de que as 

tecnologias possam constituir práticas mais efetivas no contexto escolar. Sem dúvida 

que o professor poderia ter ampliado sua ação pedagógica ao facultar aos alunos, por 

exemplo, organizar e propor outras simulações, escolhendo outras vias neste 

contexto, orientando e diversificando sua própria exposição. Levando em conta, 

porém, o cotidiano de trabalho dele e as limitações daí advindas, é relevante que 

tenha fomentado junto aos alunos a curiosidade e ampliação do exposto com 

exemplos e situações que iam além do indicado no material impresso.  

Uma prática comum entre os professores participantes é a do uso de imagens 

e canções na exposição dos conteúdos. Essa é uma maneira de, conforme Veen e 

Vrakking (2006), trazer ao aluno maior acesso a fontes visuais e auditivas próprias de 

sua cultura, possibilitando acesso a outros contextos e linguagens difíceis de serem 

apresentadas sem esse auxílio (SANCHO, 2001). Neste sentido, as imagens, músicas 

                                                           
5 Objetos de Aprendizagem foram encontrados em repositórios como os do Portal do 
Professor e RIVED.  
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e filmes diversificam a prática pedagógica, permitindo ao professor ir além do que 

constava nos materiais didáticos impressos.  

As imagens são vistas como bons recursos de apoio pedagógico. Tanto é assim 

que a professora – P1 – levou os alunos, e o faz com frequência, a passeios ao redor 

da escola ou em locais mais distantes, para que eles observassem, no momento da 

pesquisa, “fungos” que proliferavam em mata próxima à cidade. Além de expor o 

conteúdo relacionado ao assunto, solicitou que fossem feitas fotografias para registro 

e produção de outros materiais pedagógicos. Claro que as fotos foram feitas por 

smartphones, e compartilhadas rapidamente. 

Segundo a professora, essa prática é uma das maneiras de fazer com que os 

alunos produzam suas próprias fontes de informações, tenham contato direto com o 

objeto de estudo, pesquisando conhecimentos existentes oriundos de pesquisas 

realizadas por outros estudantes como eles. A professora salientou que, assim 

procedendo, os alunos perceberiam que o conhecimento não é algo “posto e 

acabado”, mas constituído por nós humanos em suas pesquisas.  

Ao trabalhar com as imagens feitas pelos alunos, a professora promoveu 

discussão ampla, com base “nos olhares estudantis”, desenvolvendo atividades que 

permitiram “retirar informações” além daquelas restritas à sala, entendendo que uma 

imagem “fala” mais que a “fala” da sala, como por ela afirmado. A professora entendia 

que o foco de seu trabalho não estava nas imagens em si, ou como ilustração da 

mensagem, mas trazia mensagem propriamente dita para o conteúdo em estudo, 

concordando com (VEEN E VRAKKING, 2006).  

 

3.3.2 Recursos digitais: conteúdos em pesquisas 

 

Se na subseção anterior a ideia foi a de trazer os “conteúdos em exposição”, 

outra dimensão observada durante a pesquisa diz respeito à busca dos professores 

por mais interação e envolvimento dos alunos nos estudos, por meio de pesquisas; 

para Demo (1996), esta é uma das atividades primordiais que o professor poderia 

promover com o auxílio da internet. Da mesma maneira, a observação pautou-se pela 

busca do que pudesse identificar práticas pedagógicas configuradas para além do 

convencionado como tradicional, como algo limitado ao espaço da sala de aula.  

Neste sentido, a pesquisa com o auxílio da internet foi uma das práticas 

adotadas por alguns dos participantes do estudo. Esses professores tentavam não 
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levar respostas nem soluções prontas para suas aulas, buscavam alimentar a 

curiosidade dos alunos. O professor nominado como P4. Martins (2007) chama 

atenção sobre a importância de que os alunos sejam motivados “a descobrir saídas e 

orientá-los na investigação até conseguir o que se deseja” (p.78); isso, em situações 

que requeiram respostas para problemas ou questões pontuais, ideias ou informações 

para debates e discussões. 

A professora - P2-, ao abordar o “Modernismo”, propôs aos alunos que 

procurassem informações sobre autores desse movimento como Mário de Andrade, 

Oswaldo de Andrade, Graça Aranha entre outros, para que pudessem organizar uma 

apresentação em Power Point, contendo dados textuais e imagens, para posterior 

apresentação aos colegas.  

A pesquisa coordenada pela professora poderia ser entendida como o proposto 

por Lévy (2015), quando refere que, para ser relevante, a pesquisa precisa ser 

realizada com o maior número de fontes possíveis, e pontos de vistas diferenciados. 

Nesse caso, a professora orientou e incentivou os alunos a criticarem as fontes, para 

saber a serviço de quem e qual a intenção posta na veiculação de determinadas 

informações. Orientados pela professora, os alunos foram chamados a trabalhar com 

fontes heterogêneas, possibilitando comparar e perceber contradições entre elas.    

As professoras P1 e P3 também propuseram pesquisas na internet; ambas 

trabalhavam com a disciplina Biologia e compuseram rol de fontes, indicando a 

localização delas e dando tratamento crítico dos dados obtidos, buscando maior 

participação dos alunos. Relevante destacar que as professoras se posicionavam 

como facilitadoras do processo de aprendizagem pelos alunos, de modo que estes 

pudessem “construir”, compartilhar e descobrir conhecimentos em mediação 

possibilitada pelas TIC. Na visão delas, é essencial que os professores fomentem “o 

uso de recursos que apoiem os alunos no desenvolvimento de capacidades e 

habilidades que venham a localizar, avaliar, manejar e usar a informação em variados 

contextos” (P3), como afirmado por Silva (2013).  

O que se percebeu durante a observação foi que, ao inserir os alunos 

ativamente na pesquisa, as práticas pedagógicas dos professores eram favorecidas, 

uma vez que eles – os alunos – se sentiram valorizados e implicados no e pelo 

conteúdo a ser estudado. Também a introdução de outras linguagens e imagens como 

recursos pedagógicos fez com que o professor se aproximasse dos contextos de 

práticas culturais mais afeitas aos jovens que frequentam o ensino médio, trabalhando 
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mais como “orientador” do que detentor do saber, viabilizando o entendimento de que 

os alunos não são somente consumidores passivos de informações, mas atentos 

criadores e crescentemente ativos na escolha e na constituição de conteúdos que 

transitam em rede. (LÉVY, 1999). 

A prática pedagógica de alguns dos participantes da pesquisa pode ser vista e 

entendida como tentativas de inversão da aula tradicional. Evidente que a observação 

apontada neste espaço pode ser considerada como tímida, limitada, não passível de 

generalizações, mas também é possível afirmar que os professores têm procurado, 

sim, trazer para o contexto da sala de aula outras práticas pedagógicas, estas, mais 

afinadas com o que os jovens vivenciam hoje. A professora, na prática pedagógica 

que propôs, deixou de ser a repassadora de conteúdo, assumindo uma postura de 

mediadora e de orientadora das atividades educacionais, aliando-se com o 

pensamento de Freire (2001, p. 52) de que “ensinar não é transferir conhecimento, 

mas criar as possibilidades para sua própria produção ou a sua construção”. 

O uso da internet na educação é de extrema relevância, pois facilita e amplia o 

acesso a conteúdo, mapas, fotografias e gráficos que não estão nos livros didáticos, 

até porque os alunos, ao acessarem a rede, navegam e “clicam até que achem o que 

querem, buscando ícones, sons e movimentos mais do que propriamente letras”. 

(VEEN; VRAKKING, 2006, p. 29).  

Nesta pesquisa, os recursos digitais, na maioria das vezes, foram usados para 

acessar e recolher dados sobre conteúdo específicos, caracterizando-se como algo 

tradicional, com uma finalidade em si mesma. Porém, em algumas práticas 

relacionadas especialmente às pesquisas na rede internet, foi possível observar 

características de busca típica da chamada “cultura digital”, quando os professores 

propunham etapas para a compreensão do assunto, tendo por base seleção de 

diferentes fontes, a crítica do que fora coletado, a análise do selecionado e a 

comunicação dos resultados, incentivando os alunos a relacionar as informações 

obtidas com seus conhecimentos prévios. A pesquisa pelos alunos, organizada e 

realizada participativamente, possibilitou contextualizar e criticar determinadas 

informações, apoiando o entendimento e a apropriação de conceitos, não como 

consumidores simplesmente, constituindo atitude de busca de fontes, análise e 

colaboração entre eles. 

 

3.3.3 Recursos digitais: conteúdos em movimento 
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Com relação a esta dimensão de análise das práticas pedagógicas, importante 

destacar que a observação teve por foco o “trânsito” das tecnologias móveis e 

convergentes, como o celular, que são usadas pela grande maioria dos que 

frequentavam a escola: professores, alunos e demais atores que a constituem 

cotidianamente. Procuramos, com base na literatura que conforma este trabalho, 

entender se o uso do celular em sala de aula teria algum delineamento curricular ou 

se as práticas pedagógicas mediadas pelas tecnologias móveis se organizavam mais 

pela “vontade” dos alunos, à revelia, portanto, da escola e do professor. 

Evidente que os jovens do ensino médio, por terem nascido na era da conexão, 

se apropriam mais rapidamente das novidades tecnológicas disponibilizadas no 

mercado. Considerando que a escola, como antes descrito, possuía “wifi”, o 

dispositivo celular estava então em conexão todo o tempo. Veen e Vrakking (2006) já 

alertavam para uso destas tecnologias como aquelas utilizadas na solução de 

problemas práticos, já que o “homo zappiens” usaria as TIC, não por sua usabilidade 

apenas, mas principalmente por atenderem suas necessidades e exigências mais 

corriqueiras. 

O celular é, atualmente, dispositivo que faz parte do dia a dia da população 

brasileira, pois seu uso para acessar a internet ultrapassou o uso do computador - 

Brasil (IBGE, 2016) -, com destaque para a geração presente nas escolas de ensino 

médio. Isso em razão de que, por meio de um único dispositivo, cujas funções têm 

extrema facilidade de uso, tanto que enviar textos, vídeos e fotos está ao alcance de 

nossos “polegares... Além disso, jovens com amplo conhecimento sobre como baixar 

e modificar arquivos de música, utilitários para compactação de arquivos e 

ferramentas de programação” (VEEN; VRAKKING, 2006, p. 35), ou seja em tarefas 

que para outras exigiriam o uso de diferentes aparelhos. 

Ao fazer a análise de “Plantas”, também nas aulas de Biologia, com o objetivo 

de identificar suas estruturas, alguns alunos, apesar de a professora ter distribuído 

lupas, preferiram usar o celular para fazer suas observações; usavam a câmera de 

seus celulares para fotografar (utilizando recursos como zoom, edição etc.), 

facilitando o processo de observação, ao mesmo tempo que pelo aplicativo 

“whatsapp” compartilharam, comentaram e buscaram junto aos colegas outras 

informações ou ainda outros “olhares”  

Numa aula da professora nomeada como P4, cujo conteúdo versava sobre 

“Coordenadas Geográficas”, foi solicitado o uso do celular e do aplicativo “GPS” na 
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localização de determinados lugares. Durante a atividade, ocorreram duas situações 

bem distintas: a) alguns alunos procuraram os lugares indicados pela professora da 

maneira mais comum na escola, usando o planisfério pendurado na parede; b) e, parte 

dos alunos, o fizeram com auxílio do celular, que carregavam consigo sempre. Neste 

caso do uso do celular, a verificação foi feita pelos alunos de forma rápida e sem o 

auxílio da professora, levando-nos a concluir que são conhecedores e usuários do 

aplicativo. Além disto, os mais familiarizados com o uso do “GPS”, auxiliaram os 

demais colegas, alguns com evidente compreensão sobre como buscar as 

“coordenadas geográficas” de determinado ponto, em processo semelhante ao 

descrito por Mitra (2001), quando adolescentes, ao dominarem uma tecnologia, 

passam a “ensinar” aos outros a utilização dela sem o auxílio de um adulto, seja ele 

professor ou não. 

Diferentemente de outros professores, que percebem o celular como “inimigo” 

do processo de ensino e aprendizagem, alguns dos professores participantes da 

pesquisa não proibiam as iniciativas dos alunos quanto ao uso deste dispositivo. Pelo 

contrário, incentivaram e orientaram os alunos quanto às possibilidades que o celular 

pode oferecer durante as atividades de estudo, evidenciando as possibilidades de seu 

uso como aliadas ao trabalho docente, adaptando ou permitindo que os alunos 

adaptassem o objeto de estudo a práticas da cultura digital (PRENSKY, 2010). 

Para Prensky (2010), os professores poderiam incorporar as tecnologias ao 

processo do ensinar e aprender, antes de as intuírem como nocivas a este processo. 

Diz ele que se os docentes forem espertos, poderão descobrir como trabalhar com o 

celular junto aos seus alunos, evitando gastos consideráveis de energia ao “lutar” 

contra aquilo que é de uso preferencial deles. 

Na visão deste autor, o celular é entendido, muitas vezes, como algo que causa 

mais transtornos que alternativas; no entanto, a quantidade de funções e aplicativos 

que ele carrega são indicativos de um potencial pedagógico. Assim a câmera digital, 

o gravador de áudio, o GPS, o tradutor, o cronômetro, o conversor de medidas e 

pesos, a calculadora, os editores de textos, fotos e vídeos e, por que não, as redes 

sociais podem ser incorporadas ao processo de ensino/aprendizagem com mais 

ganhos que prejuízos em sala de aula.  

O uso das tecnologias móveis na escola ainda é algo incipiente, mas com 

tendência de crescimento, justamente por elas fazerem parte do cotidiano da maioria 

dos alunos que estão na escola, não havendo argumentos que justifiquem sua 
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rejeição neste espaço. Para os professores participantes desta pesquisa, não todos 

eles, por óbvio, consideravam o celular como dispositivo que ampliava as atividades 

da sala. Seria, na visão de professora – P4 -, “um desperdício não aproveitar funções 

e aplicativos possíveis de serem trabalhados pedagogicamente, tirando proveito 

deles”; isso, na perspectiva de ampliar a participação e tornar mais próximos dos 

alunos os conteúdos escolares. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os resultados da pesquisa permitiram-nos afirmar que, apesar dos ranços da 

prática pedagógica tida como mais tradicional, com aulas verticalizadas e professor 

como transmissor do saber, ser algo corriqueiro nas escolas, há esforços bastante 

desafiadores, por parte de alguns, em constituir práticas pedagógicas que alterem tal 

realidade. Os professores reconhecem, no geral, a necessidade de que sejam 

alterados os papéis de alunos e professores, fazendo com que o primeiro articule, 

organize e oriente a busca pelo saber, como profissional que crie situações com vistas 

ao maior protagonismo dos alunos mediando, de fato, o conhecimento construído e o 

em construção (PORTO, 2012).  

O que se percebeu com a presente pesquisa, é que os professores buscam e 

desafiam-se num cotidiano de acertos e erros. Se há tentativas de superar o 

estabelecido, há que se considerar, por outro lado, as condições mesmas em que a 

docência se realiza, que, como visto, são condições de trabalho bastante extensas.  

A prática pedagógica dos professores participantes da pesquisa, no que tange 

ao trabalho com as disciplinas que ministram, implicou em formas mais 

contextualizadas do processo ensino/aprendizagem, que procuravam relacionar os 

conceitos científicos com o cotidiano dos alunos, considerando problemáticas da 

atualidade, decorrentes de transformações socioeconômicas e tecnológicas.   

Numa perspectiva de caráter mais conteúdista, é necessário reconhecer 

esforços que superem a sala de aula em si, ou aquilo que ela representa como 

limitação dos espaços do trabalho docente. As TIC parecem imprimir um além “das 

quatro paredes” desta sala, cuja conformação isola o mundo dos alunos e professores. 

Nesse sentido, é necessário trazer novas e outras linguagens, fazer uso de 

aplicativos conhecidos pelos alunos do ensino médio, fazer do celular a “lupa” 

compartilhada, por exemplo, e que ela não represente, talvez, grandes problemas ao 
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não se reconfigurar de fato, e a cabo, na relação professor/aluno, marcada ainda por 

se “ensinar” um determinado conteúdo. De toda maneira, o que se tem no cotidiano 

observado, seja na constituição dos documentos escolares, seja na sala de aula, são 

“pontas” de possibilidades, e o entendimento de que ao se trazer para o espaço 

escolar tecnologias que nos afetam sobremaneira, necessário é repensar e refletir 

sobre como elas afetam a relação pedagógica, impondo-se como novas significações 

à aprendizagem (SILVA, 2010). 

Os professores participantes desta pesquisa entendem as TIC como excelentes 

recursos que melhoram, ampliam e ressignificam a prática pedagógica. No entanto, e 

na maior parte do tempo, as utilizaram com foco em conteúdos pré-estabelecidos, 

revelando a necessidade de se trabalhar entendimentos, seja por meio da formação 

inicial ou continuada, das características da cultura digital, de suas práticas ou do 

modo como os jovens do ensino médio com ela se identificam. Claro está que tais 

necessidades não se aplicam apenas ao que foi pesquisado. O que fazer com as TIC 

nas escolas é pergunta ainda sem resposta; tentamos, propomos alternativas, estas, 

porém, são iniciativas ainda tímidas frente à avalanche que nos constrange pensar, 

como afirma (BUCKINGHAM, 2007).     

Este estudo mostra ainda ser necessário alterações que impliquem mudanças 

nas práticas pedagógicas; mudanças que venham superar a ideia de transmissão-

memorização-fixação-reprodução de conteúdo; isso, não somente por conta da 

maneira pela qual a informação é produzida e atualizada nestes novos tempos, mas 

com base na co-criação e no compartilhamento. 

Isso seria o mesmo que dizer, como o faz Lévy (2015), que carece ao professor 

compreender que o aluno atual, diferentemente do aluno de algumas décadas atrás, 

deseja participar, colaborar e cooperar no processo de ensino/aprendizagem, 

valendo-se do uso de TIC disponíveis em seu contexto de vida. 

Pelo que foi apresentado, é possível afirmar que a relação TIC e educação 

caminha no sentido de maior aproximação, sem provocar, ainda, mudanças 

substanciais no contexto da sala de aula. Lévy (1999), ajuda-nos a pensar sobre isso, 

ao apontar para a necessidade de mudança conceitual sobre a compreensão do que 

seja aprendizagem. Segundo ele, quando as relações entre nós são mais 

horizontalizadas, o compartilhamento das informações é um dos modos de produzi-

las, e quando historicamente se tem, pela primeira vez, a superação da disjunção 

espaço/tempo, amplos e complexos são os temas para se repensar o escolar! 
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