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RESUMO

Este estudo consiste em uma pesquisa qualitativa de abordagem histórico-cultural,
fundamentada na teoria enunciativa da linguagem de Mikhail Bakhtin e na teoria da
construção social do conhecimento de Lev Vygotsky. Tendo como referência os
pressupostos teóricos desses autores, buscou-se compreender como os laptops
educacionais do PROUCA são utilizados durante eventos de ensino-aprendizagem
em uma classe do 5° ano do ensino fundamental da rede municipal de
Tiradentes/MG. O encontro com as informações sobre as aplicabilidades do
PROUCA no contexto educativo brasileiro se realizou pela análise de legislações e
documentos oficiais, assim como pelo estabelecimento de um diálogo com
pesquisas acadêmicas sobre o tema, em um recorte temporal delimitado entre 2008
e 2013. Para retratar os desdobramentos do PROUCA no contexto educativo de
Tiradentes/MG, foi estabelecido um diálogo com os sujeitos pesquisados utilizandose como instrumentos metodológicos o grupo focal e as entrevistas individuais
dialógicas. Por meio do diálogo estabelecido, foi possível traçar o histórico do
programa no munícipio, evidenciando-se o seu gradativo adormecimento. Tendo
como referência esses dados contextuais, foi desenvolvido o processo de
observação em uma sala de 5° ano do ensino fundamental da Escola Municipal
Marília de Dirceu, buscando aprofundamentos sobre a utilização dos laptops
educacionais do PROUCA nos processos de ensino-aprendizagem. A análise
desses dados, organizada pelo estabelecimento de três núcleos de significação,
permitiu compreender que as práticas tecnológicas desenvolvidas por meio da
utilização dos laptops educacionais sofrem reflexos da política de condução do
PROUCA em Tiradentes, as quais se relacionam principalmente com a ausência de
manutenção técnica dos computadores portáteis e da rede de acesso à Internet,
assim como influências em relação às concepções pedagógicas que permeiam o
locus investigativo. Esses elementos repercutem diretamente nas relações que os
alunos e a professora estabelecem com o computador. No decorrer do processo
investigativo, foram desenvolvidas intervenções visando propiciar novas
possibilidades de utilização dos laptops educacionais, as quais se relacionam com a
instalação do sistema operacional UbuntUCA em substituição ao sistema Metasys,
devido aos seus problemas de funcionamento e a sua restrição em relação a
interfaces interativas. Nesse processo, foram observados indícios de ressignificação
da prática docente, assim como novas relações estabelecidas pelos alunos com o
laptop educacional.
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ABSTRACT

This work consists of a historical-cultural qualitative approach based on Mikhail
Bakhtin’s enunciantion theory and Lev Vygotsky’s social learning theory. Mainly
inspired by the theoretical assumptions of both authors, the main target here is to
understand the ways in which the ―educational‖ laptops from the PROUCA Program
are used by students in a fifth-grade classroom from a municipal school for children
in Tiradentes town/MG. The first and the further contacts with the main body of
information on the possibilities of application of PROUCA in the Brazilian educational
environment happened due to the analysis of specific legislation and official reports
on the matter, as well as the exchange possibilities provided by academic works on it
from the span of time from 2008 to 2013.To portray the unfoldings of PROUCA in the
educational context of Tiradentes, a dialog with the main approached subjects was
kept, during which the focal group and the dialogic individual interviews were the
main methodological tools used. Such a dialog provided a historical account of the
program in the town, which highlighted the gradual weakening process that has been
affecting it. Keeping in mind the given context, the observations of a fifth-grade group
in Marília de Dirceu Municipal School in Tiradentes had its commencement,
searching for further and deeper knowledge on how the PROUCA educational
laptops are used in the learning-teaching processes. The analyses of the data
obtained followed three nuclei of signification, which allowed to understand that the
technological practices derived from the utilization of educational laptops are directly
influenced by the management policies for PROUCA in Tirandentes, which include
the lack of proper technical and functional conservation of portable computers, as
well as the conditions to provide good and efficacious access to the Internet.
Furthermore, it was also possible to envision that the pedagogical conceptions
involving that educational environment are very much vulnerable to external
influences. Such elements exert direct influence on the relations that both the group
of students and the teacher maintain with the computer. Throughout the prospective
process in question, some interventions aiming to provide new possibilities of
utilization of educational laptops were observed, such as the one concerning the
installation of the UbuntUCA operational system to replace the Metasys one, on
account of the latter’s numerous malfunctioning problems and its restrictions to
support interactional interfaces. The study also allowed the observation of evidences
of ressignification of teaching practices, as well as of the new relations between
students and the educational laptops.
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INTRODUÇÃO

-

UM

POUCO

DE

MINHA

HISTÓRIA:

FIOS

ENTRELAÇADOS COM O LOCUS INVESTIGATIVO

Através da memória, não só o passado emerge,
misturando-se com as percepções sobre o presente,
como também desloca esse conjunto de impressões
construídas pela interação do presente com o passado
que passam a ocupar todo o espaço da consciência.
Ecléa Bosi

Localizar nos fios de minha memória o caminho trilhado para chegar até o
processo de construção desse trabalho significa revelar marcas que foram
historicamente construídas no decorrer de minha trajetória. Tracejando esse
percurso busco envolver-me em uma trama de fios dialógicos que me possibilitarão
revisitar os acontecimentos que formam essa história. Inspirando-me no pensamento
de Ecléa Bosi, considero que descrever os episódios vividos através de um diálogo
entre o passado e o presente propiciará ressignificar fatos para a compreensão das
cenas que compõem esse percurso.
Esse movimento me fez perceber que questões educacionais envolvem
efetivamente a minha história. Considero que a minha escolha pelo curso de
Pedagogia da Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ) em 2005, está
totalmente relacionada com as vivências dos meus primeiros anos escolares. As
minhas lembranças referentes aos anos iniciais do ensino fundamental me remetem
a práticas educativas surpreendentes e inovadoras. O incentivo das professoras
para vislumbramos a literatura como uma possibilidade prazerosa de encontro com o
mundo das palavras, constatava-se pela utilização de metodologias diversificadas
como apresentações teatrais, escrita de livros, trabalhos individuais e coletivos,
leituras de livros com histórias que tocavam minhas emoções. Esses episódios
certamente despertaram o meu desejo de repassar esse sentimento e a escolha
pelo curso de Pedagogia significou dar os primeiros passos em direção ao
reencontro com experiências que só poderiam ser revividas no contexto escolar.
No segundo período do curso de Pedagogia me inseri como bolsista de
extensão do projeto intitulado ―Políticas públicas de atendimento à criança de zero a
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cinco anos‖, o qual se estendeu até o último período do curso de Pedagogia. Foi
uma época de muito aprendizado, pois as ações implementadas e as pesquisas
realizadas em escolas da rede municipal de São João del-Rei reafirmaram as
minhas pretensões em atuar como professora. Essa experiência foi bastante
significativa, pois pude visualizar os conhecimentos teóricos discutidos no curso de
Pedagogia em suas aplicabilidades práticas. A investigação de práticas educativas,
tendo como foco os processos de ensino-aprendizagem, no contexto da educação
infantil, possibilitou a ampliação de minhas lentes sobre questões que envolvem a
formação de professores.
Durante esse mesmo período participei como voluntária de outro projeto de
extensão intitulado ―Programa de educação de jovens e adultos: formação
continuada de professores e educadores, políticas públicas, geração de trabalho e
renda em economia solidária‖ em que atuei como monitora em oficinas de papel
reciclado. Também lecionei na denominada salinha ―Paulo Freire‖ no Campus Dom
Bosco da UFSJ no curso de alfabetização de idosos e pessoas com necessidades
especiais. Mais uma vez tive a oportunidade de participar de práticas educativas
que ampliavam cada vez mais meu olhar sobre a educação.
Em 2006, quando estava no quarto período um surpreendente convite
começou a mudar a minha trajetória profissional. Fui convidada para lecionar como
professora da educação infantil em uma escola da rede particular de ensino de São
João del-Rei. Essa experiência me permitiu começar a colocar em prática os
conhecimentos teóricos aprendidos no curso de Pedagogia e o conhecimento
construído com a atuação nos projetos de extensão. Enfim, iniciei a experiência de
fazer parte de práticas educativas instigantes. Ter a oportunidade de atuar como
professora significava para mim estimular o gosto pelo ato de aprender.
Em minha primeira experiência como bolsista de extensão tive como uma de
minhas atribuições o acompanhamento das atividades pedagógicas do curso de
Pedagogia em Educação Infantil - modalidade a distância do Consórcio Pró-formar –
UFOP1. Este curso possibilitou-me os primeiros contatos com a Educação a
1

O Curso de Licenciatura em Educação Infantil – Modalidade a distância foi resultado de parceria
estabelecida pelo consórcio Pró-Formar, assinado pelos reitores das Universidades, visando
estabelecer uma rede de formação entre: Universidade Federal do Mato Grosso (UFMT),
Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP), Universidade do Estado de Mato Grosso (UNEMAT),
Universidade Federal do Mato Grosso do Sul (UFMS), Universidade Federal de São João del-Rei
(UFSJ), Universidade Federal de Lavras (UFLA) e Universidade Federal do Espírito Santo (UFES).
Universidade Federal de Lavras (UFLA) e Universidade Federal do Espírito Santo (UFES).
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Distância (EaD), ampliando a minha atuação na área educacional e possibilitando os
meus primeiros contatos com práticas educativas mediadas pela tecnologia.
Nessa fase comecei a vislumbrar a EaD como uma possibilidade de atuação
na educação que ia além das experiências construídas até o momento. Dessa
forma, essa modalidade me despertou para a busca de novos caminhos em minha
trajetória profissional.
Ao finalizar o curso de Pedagogia no final de 2008 tive como objetivo para o
ano seguinte a busca por um crescimento profissional que pudesse se transpor ao
contexto de sala de aula. A EaD continuava

se fazendo presente em meus

pensamentos e projetos. No entanto, ainda não tinha definido em que área poderia
colocar meus sonhos e anseios em prática, pelo fato de naquele momento ter uma
visão incipiente sobre essa modalidade.
Em 2009, os sonhos e projetos para a atuação nesta área educativa
começaram a tornar-se algo mais próximo quando iniciei o curso de Design
Instrucional Virtual para EaD pela Universidade Federal de Itajubá (UNIFEI). Nesse
curso pude reformular e ampliar minha visão sobre a Educação a Distância, pois
com os conceitos aprendidos pude construir significados sobre essa modalidade
entendendo-a como um processo multifacetado que oportuniza múltiplas e
enriquecedoras experiências de construção do conhecimento.
Em 2011, os objetivos traçados para o trabalho na EaD tiveram possibilidades
reais de concretização, quando fui aprovada no processo seletivo para a atuação
como Designer Instrucional no Núcleo de Educação a Distância da UFSJ
(NEAD/UFSJ).
Neste mesmo ano comecei a lecionar como professora dos anos iniciais do
ensino fundamental pela rede municipal de Tiradentes. Em mais um momento de
minha trajetória profissional fui inserida em um cenário em que as práticas
educativas são viabilizadas pela utilização da tecnologia digital. O município de
Tiradentes está incluído no Programa Um Computador por Aluno (PROUCA)2, o qual
é um projeto do governo federal voltado para ações relacionadas à utilização das
Tecnologias Digitais da Informação e da Comunicação (TDIC) nas escolas, por meio
2

O PROUCA visa criar e socializar novas formas de utilização das tecnologias digitais nas escolas
públicas brasileiras, para ampliar o processo de inclusão digital escolar e promover o uso pedagógico
das tecnologias de informação e comunicação (BRASIL, p.1. 2009).
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do oferecimento de computadores portáteis. Um dos pilares do programa é
possibilitar a inclusão tanto dos estudantes como dos professores em uma cultura
digital.
Desde o primeiro momento que tive contato com os computadores portáteis
passei a desenvolver reflexões sobre as metodologias necessárias para que o
trabalho com esse aporte educativo fosse algo realmente significativo para os
alunos. Iniciei reflexões sobre o desenvolvimento do meu trabalho, no que se refere
à utilização dos computadores nas atividades em sala de aula.
Buscando mobilizar os conhecimentos construídos na graduação em
Pedagogia, compilando-os com a minha experiência com práticas educativas que
visualizam o computador como instrumento de aprendizagem, busquei desenvolver
estratégias teórico-metodológicas que possibilitassem o desenvolvimento de um
trabalho contextualizado com os conceitos estudados, incentivando a construção de
sentidos pelos alunos em cada atividade desenvolvidas em sala de aula.
Concomitante a esse processo de ressignificação de minha prática educativa,
a sala de aula em que eu lecionava foi escolhida como locus de uma pesquisa de
mestrado3 da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). O objetivo
direcionava-se para a compreensão do processo inclusivo de pessoas com
deficiência mediadas por laptops do PROUCA.
Inserida como professora pesquisadora neste projeto financiado pelo CNPq
tinha como atribuição descrever por meio de relatórios diários os processos de
interação/mediação/adaptação dos sujeitos de pesquisa, os quais eram postados no
Ambiente Virtual Eduquito4. As observações contínuas de minha prática educativa
para a elaboração desses relatórios instigou, ainda mais, reflexões sobre o meu
trabalho.
Essa experiência fez com meu olhar se direcionasse para a problematização
de outras questões que envolviam a utilização dos computadores portáteis em
minha prática educativa. Motivada principalmente pelo fato de ter participado
ativamente de um processo investigativo me lancei ao desafio do processo seletivo
do Mestrado em Educação da Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ).
3

CHAGAS, Fernanda Schneider. Cidade Um Computador por Aluno - UCA Total: uma totalidade
inclusiva em discussão. 2012. Dissertação (Mestrado em Educação) - Universidade Federal do Rio
Grande do Sul, 2012.
4
Ambiente Virtual de Aprendizagem desenvolvido pelo Núcleo de informática na Educação Especial
(NIEE).
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Para o desenvolvimento do anteprojeto que foi apresentado na primeira etapa
deste processo, formulei a seguinte questão: como o uso dos laptops portáteis
utilizados em uma classe do 5° ano do ensino fundamental da rede municipal de
Tiradentes/ MG contribuem para que as práticas de leitura e escrita sejam
construídas na perspectiva do letramento?
A aprovação no processo seletivo constitui-se como uma oportunidade de
estar em contato com novos conhecimentos que ampliariam ainda mais minha visão
e experiências na educação.
Em meio à intensa rotina de estudos das disciplinas do programa e aos
aprofundamentos das teorias que envolviam o objeto de pesquisa, faziam-se
necessários os primeiros contatos com o campo de pesquisa. Em conversas com
minha orientadora, concluímos que os primeiros passos nesse sentido, seriam em
direção à compreensão do contexto de investigação.
Para tal, fui ao encontro dos sujeitos envolvidos realizando um grupo focal
com sete professoras de uma escola da rede municipal de Tiradentes, e uma
entrevista com a supervisora pedagógica da mesma instituição e outra com a
secretária municipal de educação do município, a fim de buscar dados para a
contextualização da pesquisa.
Os dados levantados fizeram emergir novas indagações que envolvem as
formas como o PROUCA está sendo conduzido no município de Tiradentes.
Relacionando a questão formulada anteriormente com a atual situação do PROUCA
na rede municipal de Tiradentes, identificada nas falas das professoras
entrevistadas, formulei uma nova questão para essa pesquisa:

como os laptops educacionais do PROUCA são utilizados durante eventos de
ensino-aprendizagem em uma classe do 5° ano do ensino fundamental da
rede municipal de Tiradentes/MG?

A partir dessa questão central, elaborei as seguintes questões norteadoras:

1) Quais são as estratégias teórico-metodológicas de uma professora para a
utilização dos computadores portáteis do PROUCA pelos alunos em sala de aula?
2) Que conhecimentos e experiências conduzem a prática pedagógica de uma
professora para a utilização da tecnologia digital com seus alunos?
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3) Que efeitos as práticas tecnológicas possibilitadas pela utilização dos laptops
educacionais trazem para os processos de ensino-aprendizagem?
4) Como a professora avalia a inserção dos laptops educacionais em sua prática
pedagógica?
5) Como os alunos se relacionam e aprendem com as práticas tecnológicas
propiciadas pela utilização dos laptops educacionais?
6) Quais são os reflexos da atuação do PROUCA no munícipio de Tiradentes em
relação ao contexto educativo da sala de aula da professora pesquisada?

A organização desta dissertação
Organizo esta dissertação em 6 capítulos.
No primeiro capítulo ―O PROUCA no âmbito das Políticas Públicas em
Educação no Brasil‖ é traçado o histórico desse programa no Brasil, considerando
as ações governamentais para a sua implantação em escolas públicas brasileiras.
Para a compreensão dos rumos e aplicabilidades do PROUCA no contexto
educativo,

desenvolvo

uma

discussão sobre

os resultados de

pesquisas

apresentados em teses e dissertações defendidas no período entre 2008 e 2013.
No segundo capítulo, ―O olhar teórico: processos de ensino-aprendizagem em
Vygotsky e Bakhtin‖ apresento a malha teórica que fundamenta essa pesquisa,
focalizando os processos de ensino-aprendizagem de acordo com os estudos de
Vygotsky e Bakhtin.
No terceiro capítulo, “A metodologia de pesquisa: um encontro do eu com o
outro‖ apresento a abordagem teórico-metodológica, trazendo uma discussão sobre
a perspectiva histórico-cultural e suas relações com a pesquisa nas ciências
humanas. Neste capítulo, descrevo o percurso metodológico da pesquisa, os
sujeitos envolvidos, o cenário investigativo e as estratégias metodológicas utilizadas.
No capítulo subsequente ―O PROUCA em Tiradentes: o encontro com os sujeitos
a partir do entrecruzamento dos discursos construídos no grupo focal e nas
entrevistas dialógicas” desenvolvo uma análise com as falas de sete professoras
que atuam nos anos iniciais do ensino fundamental na Escola Municipal Marília de
Dirceu (EMMD), de uma supervisora pedagógica atuante na mesma instituição e da
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secretária municipal de educação, buscando a construção de um panorama do
PROUCA em Tiradentes.
No quinto capítulo, ―Percurso para a construção dos núcleos de significação‖
apresento o caminho trilhado para o desenvolvimento do processo analítico,
demonstrando os passos para a construção de três núcleos de significação de
acordo com a teoria de Aguiar & Ozella (2006).
Baseando-me

nesta

delimitação

foi

construído

o

último

capítulo,

―Entrelaçando os fios: apresentação e análise dos dados‖ em que foi desenvolvida
uma discussão sobre os processos de ensino-aprendizagem observados, tendo
como foco as relações tecnológicas formadas pela inserção dos laptops
educacionais do PROUCA no espaço da sala de aula.
Nas considerações finais, retomo a discussão sobre as questões elaboradas
para o desenvolvimento da investigação, com o objetivo de sintetizar os principais
achados da pesquisa.
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1. O PROUCA NO ÂMBITO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS EM
EDUCAÇÃO BRASIL
Sabemos que as inovações tecnológicas na educação vêm trazendo além da
inserção de equipamentos e ―técnicas‖ nas escolas, também mudanças nas relações
de saber e, consequentemente nas formas de cognição dos seres humanos que se
traspõem em mudanças na estrutura sociocultural de toda a sociedade.
A sociedade contemporânea está imersa em uma dinâmica rede de
comunicação, o que ocasiona mudanças nos modos de acessos à informação e ao
conhecimento. Neste contexto, a informação proporciona diferentes vivências no
cotidiano dos sujeitos e segundo Castells (1999):
[...] um novo sistema de comunicação que fala cada vez mais uma
língua universal digital tanto está promovendo a integração global da
produção e distribuição de palavras, sons, e imagens de nossa
cultura como personalizando-os ao gosto das identidades e humores
dos indivíduos. As redes interativas de computadores estão
crescendo exponencialmente, criando novas formas e canais de
comunicação, moldando a vida e, ao mesmo tempo, sendo moldada
por elas (CASTELLS, 1999, p.40).

Kenski (2006) nos estudos sobre a atuação docente a partir da inserção da
tecnologia no contexto educativo indica que as tecnologias digitais corroboram para
a criação de uma nova cultura e de um novo modelo de sociedade, pois propiciam
mudanças ―em nosso modo de pensar, sentir, agir, de nos relacionarmos
socialmente e adquirirmos conhecimentos. Criam uma nova cultura e um novo
modelo de sociedade‖ (KENSKY, 2006, p.23).
A escola no bojo das relações que se estabelecem na sociedade encontra-se
em processo de incoporação das Tecnologias Digitais da Informação e
Comunicação (TDIC), por meio de programas governamentais voltados para a
inserção da informática na escola como um suporte pedagógico no desenvolvimento
de práticas educativas.
Para a compreensão deste cenário é fundamental o encontro com o histórico
da inserção da tecnologia educacional no Brasil. As principais iniciativas do governo
brasileiro tiveram início na década de 1980 com a implantação do Projeto Educação
por Computadores (EDUCOM), o qual se tornou uma referência para a elaboração
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de outros programas, pelo fato de propor metas para a visualização do computador
como um instrumento de aprendizagem.
Segundo Valente (1999) o EDUCOM foi um projeto que objetivou a utilização
do

computador

em

diferentes

abordagens

pedagógicas,

por

meio

do

desenvolvimento de software educacionais.
O grande desafio era a mudança da abordagem educacional:
transformar uma educação centrada no ensino, na transmissão da
informação, para uma educação em que o aluno pudesse realizar
atividades por intermédio do computador e, assim, aprender. A
formação dos pesquisadores dos centros, os cursos de formação
ministrados e mesmo os software educacionais desenvolvidos por
alguns centros eram elaborados, tendo em mente a possibilidade
desse tipo de mudança pedagógica (VALENTE, 1999, p. 8).

O autor traçando um histórico da implantação informática educacional no
Brasil afirma que tais objetivos não contemplaram mudanças que pudessem
―sensibilizar ou alterar o sistema educacional como um todo‖ (Op. cit., 1999. p. 8).
Em continuidade aos projetos para a inserção da informática na educação
brasileira tornou-se vigente em 1989 o Programa Nacional de Informática Educativa
(PRONINFE), em que os seus desdobramentos no contexto educativo brasileiro até
1995 possibilitou a sua configuração como um programa de incentivo à construção
de uma cultura escolar de informatização.
A partir dessa experiência foram elaboradas diretrizes para a viabilização da
proposta de informatização da escola básica que podem ser verificadas no
documento ―Programa de Informática na Educação‖, o qual foi apresentado no ano
de 1996 na III Reunião Extraordinária do Conselho Nacional de Secretários
Estaduais de Educação (CONSED). Este documento representou uma proposta
para a implementação do Programa Nacional de Informática na Educação (ProInfo).
O referido programa foi implementado pelo Ministério da Educação (MEC) a
partir da portaria nº 522/MEC, de 9 de abril de 1997 com o apoio da Secretaria de
Educação a Distância (SEED) que se tornou, nesta conjuntura, um órgão de
integração às ações do MEC para a viabilização de práticas educativas mediadas
pelas TDIC no ensino público brasileiro.
As ações do ProInfo são direcionadas para a implantação de laboratórios de
informática na zona urbana e rural de escolas do ensino básico situadas nas
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extensões do território brasileiro, assim como para a preparação dos professores
para a utilização pedagógica da tecnologia digital.
Na busca desse histórico foram encontrados dados que indicam que as
principais medidas do MEC para a incorporação das TDIC nos processos de ensinoaprendizagem estão vinculadas às reformas políticas propostas pela denominada
―era‖ Fernando Henrique Cardoso.
No artigo de Hermida (2012), ―A reforma educacional na era FHC (1995/1998
e 1999/2002): duas propostas, duas concepções‖ é possível observar um panorama
sobre as reformas empreendidas pelas autoridades do MEC e do Poder Executivo
de FHC no período de vigência do referido governo.
Com a ascensão de FHC à Presidência da República Federativa do
Brasil em 1º de janeiro de1995, a educação passou a ocupar um
lugar preponderante no conjunto de políticas públicas desenvolvidas
pelo governo nacional. O programa político implementado pelo
governo baseou‐se na concretização de reformas, incluindo‐se
aquelas que já estavam em andamento após a aprovação da
Constituição Federal de 1988. Dentre as mais importantes, esteve a
da educação nacional (HERMIDA, 2012, p. 1437).

A notória mudança deste período, a qual se tornou um marco na educação do
país foi a promulgação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), no
ano de 1996. A nova lei que tramitava no congresso há oito anos tem como um de
seus principais fins ―desenvolver o educando, assegurando-lhe a formação comum
indispensável para o exercício da cidadania, e fornecer-lhe meios para progredir no
trabalho e em estudos posteriores‖ (Lei nº 9.394/96, art. 22). Nas entrelinhas dessa
lei foi possível visualizar a afirmação de um estado com primazia no
desenvolvimento econômico.
O gerenciamento do MEC das reformas educacionais, desdobradas na
elaboração de planos, projetos e programas como estratégias para a melhoria na
qualidade da educação, traspôs para o cenário educativo as implicações de uma
política educacional pautada em questões mercadológicas, na medida em que essas
ações estão diretamente relacionadas ao desenvolvimento econômico do país.
Nogueira (2012) em sua tese de doutoramento ―Programa TV Escola: um
olhar crítico sobre as suas múltiplas relações‖ desenvolve uma discussão sobre as
implicações e influências de organismos como Banco Mundial e Unesco na
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educação de país em desenvolvimento como o Brasil. A autora analisa dados
importantes que apontam para a base das mudanças propostas nesta década:
Na década de 1990, as políticas foram orientadas pelas diretrizes da
Conferência Mundial de Educação para Todos, convocada pela
Unesco, Pnud, Unicef e BM. O principal resultado desta Conferência
foi a Declaração Mundial sobre Educação para Todos, a qual
estabeleceu que, como garantia da educação para todos, os países
deveriam constituir políticas que satisfizessem as necessidades
básicas de aprendizagem (NOGUEIRA, 2012, p. 212).

Nogueira (2012) afirma que as propostas visando à melhoria da educação
básica a partir de 1995 são direcionadas por padrões empresariais, pois seguem os
princípios de eficiência e eficácia do sistema educacional e da escola. Para a autora
a ―avaliação do desempenho escolar por meio de testes padronizados e a evocação
de atividades docentes que estão para além da sala de aula, por exemplo, compõem
o quadro que foi se delineando a partir de então‖ (NOGEIRA, 2012, p.119).
Para Frigotto e Ciavatta (2003, p.108) ―o projeto de educação básica do
Governo Cardoso afirma-se sob a lógica unidimensional do mercado, explicitando-se
tanto no âmbito organizativo quanto no pensamento pedagógico‖.
Seguindo as tendências explicitadas na Conferência Mundial de Educação
para Todos, é desenvolvido no país um novo Plano Nacional de Educação (PNE),
em que as determinações para a sua configuração se encontram nos meandros da
LDBEN 9394/1996. As diretrizes desse plano se direcionaram para ―a melhoria da
qualidade da educação básica, tendo o uso de tecnologias e a formação de
professores como insumos necessários às reformas‖ (NOGEIRA, 2012, p.8).
Segundo Bonilla (2005, p. 181), a inserção da tecnologia na educação, em um
contexto mundial, faz parte das ações governamentais para a configuração de uma
educação baseada nas demandas do mercado. Ao analisar os documentos oficiais
brasileiros e europeus que trazem diretrizes para a viabilização de práticas
educativas tecnológicas, a autora indica que é comum nestes textos, objetivos e
concepções relacionadas com as mudanças que estão ocorrendo no contexto
contemporâneo, as quais se relacionam com as relações sociais, relações com o
saber e relações de trabalho.
Essas concepções podem ser observadas no documento ―Programa Nacional
de Informática na e Educação – ProInfo‖ (1997).
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É, portanto, vital para a sociedade brasileira que a maioria dos
indivíduos saiba operar com as novas tecnologias da informação e
valer-se destas para resolver problemas, tomar iniciativas e se
comunicar. Uma boa forma de conseguir isto, é usar o computador
como prótese de inteligência e ferramenta de investigação,
comunicação, construção, representação, verificação, análise,
divulgação e produção de conhecimento. E o locus ideal para
deflagrar um processo dessa natureza é o sistema educacional
(BRASIL, 1997, p. 2).

Bonilla (2005) ao traçar um panorama sobre as diretrizes governamentais
para a imersão da TDIC nos processos de ensino-aprendizagem revela que a
influência da lógica do mercado rege as relações tecnológicas que se estabelecem
nas escolas brasileiras. A autora destaca que essas relações são conduzidas por
objetivos tais como:
[...] assegurar à educação pública um alto padrão de qualidade,
eficiência e equidade, e modernizar a gestão escolar; disseminar a
tecnologia nas escolas a fim de que os alunos adquiram
conhecimentos sobre computadores, tendo em vista que o mercado
de trabalho exige tais consequências; comercializar ―pacotes
educativos‖ de hardware e softwares – muitos deles de qualidade
duvidosa e alheios à realidade social e cultural da população, mas
que beneficiam as grandes empresas do setor (BONILLA, 2005, p,
181).

Neste contexto de relações entre a lógica de mercado e questões
educacionais é criado no Brasil em 2007, o Programa Um Computador por Aluno
(PROUCA), o qual foi formulado como uma possibilidade de inclusão de
professores, gestores e alunos da escola pública em uma cultura digital. Ele se
estabeleceu no cenário educativo brasileiro em consonância com o Plano de
Desenvolvimento da Educação (PDE) e com os propósitos do ProInfo.
De acordo com o site5 oficial do Fundo Nacional de Desenvolvimento da
Educação (FNDE), o PROUCA foi formulado para se integrar e intensificar as ações
do MEC relativas à inserção das TDIC nas escolas públicas brasileiras, assim como
para a ―[...] produção e disponibilização de objetivos educacionais na internet dentro

5

http://www.fnde.gov.br/programas/programa-nacional-de-tecnologia-educacional-proinfo/proinfoprojeto-um-computador-por-aluno-uca.
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do ProInfo Integrado6 que promove o uso pedagógico da informática na rede pública
de ensino fundamental e médio‖.
O PROUCA faz parte das ações da Associação Autônoma One Laptop per
Children (OLPC), e está pautado na produção de computadores portáteis de baixo
custo com o desenvolvimento de aplicativos e design apropriados para a utilização
da criança.
No Fórum Econômico Mundial de Davos que ocorreu em 2005 na Suíça,
Nicholas Negroponte, considerado o idealizador do projeto, lança o primeiro laptop
construído e elaborado para fins educacionais, o modelo XO.
Posteriormente, Negroponte juntamente com seus colaboradores Seymor
Papert e Alan Kay, estiveram no Brasil e apresentaram o projeto de maneira
detalhada, ao então presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva, que se
interessou em testar os laptops em escolas públicas brasileiras. De acordo com o
site oficial do projeto o presidente não só aceitou a ideia, como instituiu um grupo
interministerial para avaliá-la e apresentar um relatório.
Após a avaliação dessa proposta pelo Ministério da Educação (MEC) e pelo
Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT), ficou definido que o projeto brasileiro seria
denominado ―Um Computador por Aluno‖ (UCA) e teria como objetivo principal a
utilização pedagógica dos computadores portáteis, diferenciando-se do projeto da
OLPC, em que a tradução é ―Um Computador por Criança‖, pelo fato dessa
associação não delimitar a utilização dos computadores ao contexto educativo.
Conforme estudos publicados esta proposta está ancorada em cinco pontos:
I) a posse do laptop é do aluno – a fim de garantir que ele (e sua
família) possa levar o laptop para casa e se beneficiar de um maior
tempo de uso;
II) foco nas crianças de 6 a 12 anos, ou seja, a faixa etária da
primeira etapa da educação básica em muitos países;
III) saturação digital- alcançada por meio da total disseminação do
laptop numa determinada escala, que pode ser um país, um
município etc., onde cada criança tem o seu;
IV) conectividade — o modelo XO foi desenhado para utilizar a rede
mesh16, na qual os laptops se conectam um ao outro numa rede
sem fio; se um estiver conectado à internet, os outros também
estarão;
De acordo com site oficial do MEC ―o ProInfo Integrado é um programa de formação voltada para o
uso didático-pedagógico das Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) no cotidiano escolar,
articulado à distribuição dos equipamentos tecnológicos nas escolas e à oferta de conteúdos e
recursos multimídia e digitais oferecidos pelo Portal do Professor, pela TV Escola e DVD Escola, pelo
Domínio Público e pelo Banco Internacional de Objetos Educacionais‖.
6
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V) software livre e aberto - oportunidade para que cada país use a
ferramenta, adaptando-a às necessidades específicas, sob o
argumento de que a transparência é indutora do desenvolvimento
autóctone de soluções tecnológicas (CÂMARA DOS DEPUTADOS,
2008, p.44-5).

Nesta fase inicial, definida como ―pré-piloto‖, cinco escolas de ensino
fundamental, em cidades de diferentes estados: São Paulo-SP, Porto Alegre-RS,
Palmas-TO, Piraí-RJ e Brasília-DF foram escolhidas para participar do processo de
experimentação dos computadores.
A Intel doou oitocentos laptops Classmate, que passaram a ser usados pelas
escolas do Rio de Janeiro e de Tocantins em agosto de 2007.

A OLPC cedeu 275 computadores XO para o Rio Grande do Sul e
mais 275 para São Paulo, distribuídos em dois lotes principais
entregues em março e agosto de 2007. Já a escola do Distrito
Federal recebeu 40 protótipos do Mobilis, doados pela Encore,
introduzidos em sala de aula a partir de agosto, também em 2007
(CÂMARA DOS DEPUTADOS, 2008, p. 93).

Figura 1 – Três modelos dos laptops inicialmente utilizados no PROUCA

Fonte: http://styx.nied.unicamp.br/interhad/miscelanea/uca-na-unicamp/uca

Em 2010, o Conselho de Altos Estudos e Avaliação Tecnológica (CAEAT) da
Câmara dos Deputados desenvolve um estudo avaliativo que registra resultados
preliminares do PROUCA. Neste documento foi possível constatar que:

O objetivo foi conhecer seus principais impactos e resultados, bem
como os problemas de implementação observados. Consideramos
que as informações podem contribuir para o desenvolvimento do
experimento Um Computador por Aluno, servindo como subsídios
adicionais às etapas de formulação, implementação e avaliação dos
gestores públicos (CÂMARA DOS DEPUTADOS, 2008, p.59).
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O projeto ganhou forças quando a Medida Provisória n.º 472/09 que
determina o objetivo do PROUCA, ou seja, ―[...] promover a inclusão digital nas
escolas das redes públicas de ensino federal, estadual, distrital e municipal [...]‖
(Brasil, 2010a, p. 1) foi convertida na Lei nº 12.249, de 11 de junho de 2010.
Em um trecho da lei podemos verificar os encaminhamentos do Programa em
sua segunda fase definida como piloto.
Art. 6º Fica criado o Programa Um Computador por Aluno - PROUCA
e instituído o Regime Especial para Aquisição de Computadores para
Uso Educacional - RECOMPE, nos termos e condições
estabelecidos nos arts. 7º a 14 desta Lei.
Art. 7º O Prouca tem o objetivo de promover a inclusão digital nas
escolas das redes públicas de ensino federal, estadual, distrital,
municipal ou nas escolas sem fins lucrativos de atendimento a
pessoas com deficiência, mediante a aquisição e a utilização de
soluções de informática, constituídas de equipamentos de
informática, de programas de computador (software) neles instalados
e de suporte e assistência (BRASIL, 2010a, p.01).

Foram disponibilizados 150.000 laptops para 300 escolas públicas de seis
municípios brasileiros - Barra dos Coqueiros/SE, Caetés/PE, Santa Cecília do
Pavão/PR, São João da Ponta/PA, Terenos/MS e Tiradentes/MG. As escolas foram
contempladas com o denominado ―Programa UCA Total‖.
Nesta etapa do projeto, a Secretaria de Educação a Distância (SEED),
responsável pelo PROUCA, colocou à disposição três relatórios de avaliação
produzidos no final de 2009, que apresentaram dados da avaliação da fase prépiloto. Esses relatórios foram realizados por um grupo de pesquisadores de
universidades

brasileiras

e

financiados

pelo

Banco

Interamericano

de

Desenvolvimento (BID).
No relatório de sistematização I foi apresentada uma síntese das avaliações
dos experimentos do PROUCA demonstrando os instrumentos metodológicos
utilizados para a visualização do impacto do Programa nas práticas educativas
escolares quais sejam: ―entrevistas individuais e em pequenos grupos de
professores e alunos; reuniões gravadas; observação em sala de aula; registros em
fotos e vídeos; anotações periódicas em relatórios‖ (BRASIL, 2010b, p.56-57).
No relatório sistematização II, pôde-se verificar orientações e a definição do
papel dos gestores visando o plano de expansão do projeto. Dentre elas destaco:
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analisar o cenário atual da escola antes de decidir o modelo de implementação do
UCA, promover o engajamento com a comunidade, orientar e sensibilizar os
professores para as mudanças de paradigmas que surgem com a inclusão digital,
planejar os tempos de dedicação e formação de professores para o projeto, bem
como mobilizar os alunos para participar ativamente no processo de aprendizagem,
com uso da nova ferramenta e mapear o tempo de desenvolvimento de trabalho da
equipe docente observando se há clareza de suas atribuições, responsabilidades e
funções (BRASIL, 2010 c). O que se propõe é a mudança na dinâmica do cotidiano
escolar, a partir da inserção de novas perspectivas educacionais relacionadas com o
desenvolvimento de um trabalho pedagógico ancorado na apropriação da tecnologia
digital pela equipe escolar.
O relatório sistematização III constituiu-se como guia de implementação,
monitoramento e avaliação do PROUCA, considerando experiências das escolas
que iniciaram a utilização em 2007. Este relatório objetivou o ajustamento do projeto
em sua fase de implementação. ―A avaliação irá fornecer os subsídios para verificar
se o projeto piloto alcançou os impactos e resultados esperados ou, caso ao
contrário, se existem melhorias a serem feitas‖ (BRASIL, 2010 d, p. 17).
Nesta segunda etapa, além da avaliação do programa em seus aspectos
organizacionais e de infraestrutura, as ações também se direcionaram para a
formação

de

profissionais

responsáveis pela

utilização

dos

computadores

educacionais nas práticas educativas.
A formação de professores e gestores foi elaborada pelo Grupo de Trabalho
do UCA (GTUCA) que subsidiou a função de ―acompanhar e analisar a concepção, a
estrutura curricular das propostas de curso de preparação e de formação a ser
desenvolvido para as várias instâncias envolvidas no Projeto piloto UCA‖ (BRASIL,
2009, p. 16). Além da formação dos professores esse grupo tinha como atribuição o
desenvolvimento de pesquisas e a avaliação do programa.
O referido grupo foi formado por uma equipe de especialistas e pesquisadores
das Instituições de Ensino Superior (IES) de cada Estado envolvido no Programa
contando com a atuação dos formadores dos Núcleos de Tecnologia Educacional
(NTE) das Secretarias de Educação do Estado ou Município.
As IES globais contavam com uma equipe de pesquisadores e bolsistas
vinculados à Secretaria de Educação Básica (SEB) e ficaram responsáveis pela
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organização e preparação de equipes formadoras locais que se direcionavam para a
própria escola para desenvolver a formação dos professores e gestores.
De acordo com o documento oficial do Ministério da Educação o curso
denominado ―Formação Brasil‖ foi elaborado visando o oferecimento de cinco
módulos obrigatórios com carga horária de 180 horas divididas nas modalidades
presencial (64 horas) e a distância (116 horas) que eram disponibilizados na
plataforma do Programa.
Os módulos preveem a vivência de pequenas ações pedagógicas
com uso de tecnologias digitais, visando desenvolver nos
professores e gestores competências tecnológicas e pedagógicas
que lhes permitirão planejar situações de aprendizagem para os
alunos (BRASIL, 2009, p. 19).

O referido curso se fundamenta por uma metodologia de trabalho norteada
pela proposta de formação que tem como foco a interação e a reflexão, conciliando
a prática pedagógica, o currículo, as tecnologias e as teorias educacionais:
 Tecnológica: apropriação e domínio dos recursos tecnológicos
voltados para o uso do sistema Linux Educacional e de aplicativos
existentes nos laptops educacionais.
 Pedagógica: uso dos laptops nos processos de ensinar e aprender,
bem como na gestão de tempos, espaços e relações entre os
protagonistas da escola, do sistema de ensino e da comunidade
externa.
 Teórica: busca da articulação de teorias educacionais que
permitam compreender criticamente os usos em diferentes contextos
e reconstruir as práticas pedagógicas e de gestão da sala de aula e
da escola (BRASIL, 2009, p.19).

Alinne Veiga e a coordenadora dos relatórios de avaliação do PROUCA Lena
Lavinas, no artigo ―O Programa UCA-TOTAL: desafios do modelo brasileiro de
inclusão digital pela escola‖ revelam dados sobre a formação dos professores
referentes à segunda etapa do programa, a qual se constitui como uma problemática
atual no contexto das políticas públicas em educação implantadas no Brasil.

A capacitação foi prevista em 5 módulos. O primeiro módulo foi
presencial, com duração de 40h, e no geral foi bem avaliado pelos
docentes. Mas os módulos seguintes estavam previstos para serem
realizados integralmente a distância, utilizando o laptop do projeto e
conexão com a internet. A partir daí começaram a surgir os primeiros
problemas. Nem todas as escolas tinham acesso à web, o que
comprometeu bastante a qualidade da capacitação. Na segunda
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etapa do levantamento, oito em cada dez professores que passaram
pela capacitação declararam ter dificuldade em usar o laptop UCA
em sala de aula, o que sinaliza que a capacitação não foi suficiente
para preparar os docentes para o domínio da ferramenta no seu diaa-dia de trabalho (LAVINAS, VEIGA, 2013, p.14).

O referido artigo revela dados importantes que mostram a relação dos
professores com a tecnologia educacional. Segundo as autoras grande parte dos
professores pesquisados tiveram dificuldades no domínio dos aplicativos disponíveis
nos laptops e relataram que os alunos se sobressaíram na utilização dos
computadores em relação aos docentes. Sobre a utilização dos laptops na prática
educativa os dados revelam que ―após um ano de implementação do projeto, cerca
de 20% dos docentes não se servem do UCA e 22% declararam não ter passado
por nenhum tipo de capacitação‖ (LAVINAS, VEIGA, 2013, p.15).
Nesse sentido, verifica-se que o processo de formação continuada de
professores para uso dos laptops educacionais em sala de aula, bem como a
inserção das Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação na prática
educativa caracteriza-se como um desafio na atualidade.
Nos documentos oficiais podemos verificar metas sobre a inserção da
tecnologia digital no cenário educativo que apontam para novas perspectivas, pois
visam que os alunos e professores estejam efetivamente inseridos em uma ―uma
rede interativa e colaborativa, abrindo-se um fluxo de ideias e conhecimentos nunca
antes partilhados ao ensino e à aprendizagem, à criatividade e à cultura‖ (BRASIL,
2005, p. 08).
Lavinas e Veiga (2013) revelam dados que indicam as lacunas sobre a
formação dos professores para a utilização dos laptops educacionais, as quais são
desveladas também em outras pesquisas que mapearam os primeiros passos da
implantação do PROUCA em escolas públicas brasileiras. As referidas pesquisas
serão analisadas na próxima seção, as quais também revelam dados de outras
implicações que contribuíram para uma rasa repercussão do programa no cotidiano
das escolas envolvidas.
Veloso (2014) na investigação sobre como ocorre o processo de
criação/autoria do professor da educação básica no contexto da cibercultura elucida
dados sobre a formação dos professores da Bahia para a utilização dos laptops
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educacionais do PROUCA realizada por meio da plataforma e-Proinfo7. Os dados
revelam os agentes implicadores dos cursos desenvolvidos pelo MEC, os quais não
corroboram para que o professor tenha uma formação necessária para que ele
possa oportunizar práticas tecnológicas coerentes no desenvolvimento de seu
trabalho. A autora conclui que:

Além dessa falta de infraestrutura na escola, os gestores e
professores se posicionaram com críticas ao modelo da formação
que vinha sendo realizado, por exigir a suspensão das aulas nas
escolas para os encontros. Havia uma distância entre o cotidiano da
escola e as ações do curso, pois a infraestrutura disponibilizada pelo
NTE é diferente da realidade encontrada na escola. Outra
reclamação constante sobre o curso foi a dificuldade de navegação
no e-Proinfo, que é uma plataforma não amigável, e a grande
quantidade de atividades, a dificuldade de acesso à internet e de
disponibilidade de tempo para a realização das atividades propostas.
Sendo assim, o curso precisou ser ressignificado para continuar as
ações de formação no ano de 2012. O grupo UCA-BA, contemplando
as necessidades dos professores e analisando a proposta de
formação oferecida no e-Proinfo, concluiu que a mesma precisava
ser ressignificada de forma a se adaptar a essas necessidades
(VELOSO, 2014, p. 156).

Pesce (2013) no artigo ―O Programa Um Computador por Aluno no Estado de
São Paulo: confrontos e avanços‖ apresenta dados atuais sobre as aplicabilidades
do PROUCA em cinco escolas de São Paulo. Contrastando os diferentes contextos,
a pesquisadora dispõe dados que podem ser observados na Figura 2.

Figura 2 - Dados da pesquisa “O Programa Um Computador por Aluno no
Estado de São Paulo: confrontos e avanços”

7

Ambiente virtual de aprendizagem criado pelo Ministério de Educação (MEC) disponível em
http://eproinfo.mec.gov.br/.
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Fonte: elaborado pela pesquisadora

Pesce (2013, p. 26) é coerente ao destacar que ―as experiências exitosas das
escolas B, C, D e E não representam a totalidade das escolas paulistas engajadas
no PROUCA‖, na medida em que problemas relacionados à infraestrutura,
manutenção e conexão wireless são comuns em todas as escolas pesquisadas.
Analisando esses dados em um contexto macro, tendo como referência as
pesquisas desenvolvidas na área e os relatórios oficiais do governo, pode-se afirmar
que os problemas mencionados são recorrentes na maioria das escolas que foram
contempladas com o programa e se evidenciaram desde as primeiras experiências
relativas ao PROUCA.
As pesquisas de Pesce (2013) e Veloso (2014) indicam que podem ser
observadas as aplicabilidades atuais do PROUCA em escolas do ensino básico, no
entanto, não pode ser visualizado nos sites oficiais do governo indicações sobre a
sua continuidade no Brasil, bem como não é definido o atual órgão responsável pelo
programa.
Podem ser verificados nesses sites que as ações atuais para a inserção das
TDIC nas escolas públicas brasileiras se direcionam para o ensino médio com a
distribuição de tablets para professores. O PROUCA cede espaço para o
denominado Projeto Educação Digital - Política para computadores interativos e
tablets.
Essa constatação indica que o PROUCA vem perdendo as suas forças
enquanto uma política pública em educação no Brasil. A questão que emerge neste
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momento é a configuração que está sendo dada ao programa, uma vez que a não
definição de sua responsabilidade designa aos munícipios envolvidos a sua
condução e manutenção.
No locus educativo focalizo as implicações da descontinuidade das políticas
públicas em educação no Brasil, o professor e as suas estratégias para o
desenvolvimento de práticas tecnológicas comprometidas por questões de ordem
governamental.
Considerando a discussão proposta nesta seção, pretendo realizar uma
investigação sobre os eventos de ensino-aprendizagem, a partir da utilização dos
laptops do PROUCA na prática educativa, considerando o histórico e o
direcionamento atual do programa no município de Tiradentes. Investigar as
estratégias docentes para o desenvolvimento de práticas tecnológicas no cenário em
questão

contribuirá

para

as

discussões

sobre

as

ações

governamentais

desenvolvidas para a incorporação das TDIC nas escolas públicas brasileiras, o que
implica na importância do presente estudo.

1.1. O PROUCA no contexto acadêmico: um diálogo com as
principais pesquisas
Buscando o aprofundamento sobre as inserções do PROUCA no Brasil,
realizei um levantamento de pesquisas científicas sobre o tema, focalizando os
objetivos desses estudos, as metodologias utilizadas e os resultados alcançados.
Utilizando um recorte temporal delimitado entre 2008 e 2013, considero que esses
dados são fundamentais para a apresentação da realidade do projeto, bem como
para o desenvolvimento de um olhar contextualizado, necessário para a sua
inserção no cenário investigativo.
Iniciei o movimento de procura com a busca no banco de teses e dissertações
da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) e no
Domínio Público, estabelecendo como foco a utilização dos laptops educacionais do
PROUCA e suas aplicabilidades no cenário educativo.
Neste processo de busca foram utilizadas palavras-chave como: PROUCA, o
Programa Um Computador por Aluno, laptops educacionais, computadores portáteis
na escola, o uso do laptop na sala de aula. Foram encontrados 24 trabalhos

37

referentes ao tema de busca, sendo 21 dissertações e três teses, as quais estão
apresentados no Quadro 1 para uma melhor visualização dessas produções
científicas.
Quadro 1 – Produções Acadêmicas sobre o PROUCA
Autor/ano

Título

Instituição

Dissertação/Tese:
área

CAMBOIM, Cristian Edna

Cadê o computador que

2008

estava aqui? As relações de

Universidade de Brasília

Dissertação: Educação

poder e sua influência na
compra dos laptops
educacionais no governo
Lula da Silva
CARRANO, Ricardo

Improving The Scalability

Universidade Federal

Dissertação:

Campanha

And

Fluminense

Engenharia de

2008

Reliability Of The Xo Mesh

Telecomunicações

Network
KIST, Silvia de Oliveira

Um laptop por criança:

Universidade Federal do

2008

implicações para as

Rio

práticas de leitura e escrita

Dissertação: Educação

Grande do Sul

MENDES, Mariza

Introdução do laptop

Pontifícia Universidade

2008

educacional em

Católica de São Paulo

Dissertação: Educação

sala de aula: indícios de
mudanças na organização e
da gestão da aula
SCHÃFER, Patrícia

O percurso das

Universidade Federal do

Dissertação: Psicologia

Behling
2008

enunciações em projetos de

Rio

Social e Institucional

aprendizagem na

Grande do Sul

modalidade 1:1
MARQUES, Antônio

O projeto um computador

Universidade Federal do

Carlos da

por aluno –

Paraná

Conceição

uca: reações na escola,

2009

professores,

Dissertação: Educação

alunos, institucional
MASCARENHAS, Paulo

Inclusão digital dos alunos

Rogério Rocha

do colégio Dom Alano Marie

2009

Du Noday: o Projeto UCA

Universidade de Brasília

Dissertação: Educação

Dissertação: Educação

em Palmas
SALDANHA, Rubem

(TO)
Indicadores de um currículo

Pontifícia Universidade

Paulo Torri

flexível no uso de

Católica de São Paulo -

2009

computadores portáteis

Educação
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SILVA, Martha Holanda

Repercussões do projeto

Universidade de Brasília

Dissertação: Educação

da

um computador por aluno

2009

no Colégio Estadual Dom

O impacto inicial do Laptop

Pontifícia Universidade

Dissertação: Educação

Educacional no olhar de

Católica de São Paulo

Alano Marie Du Noday (TO)
SILVA, Renata Kelly
2009

professores da rede pública
de ensino.
BENTO, Raquel Matos de

O uso do laptop

Pontifícia Universidade

Lima

educacional 1:1 nas séries

Católica de Minas Gerais

2010

iniciais do ensino

Dissertação: Educação

fundamental
GOMES, Arthur Cabral

Conectividade para

Universidade Federal

Dissertação:

Fernandes Guerrante

utilização de laptops

Fluminense

Engenharia de

2010

educacionais

MOREIRA, Silma Rosa

Análise de reações de

da Silva

professores face à

2010

introdução do computador

Telecomunicações
Universidade de Brasília

Dissertação: Educação

Dissertação: Educação

na educação: o caso do
Projeto UCA – Um
Computador por Aluno no
Colégio Estadual Dom
Alano Marie Du’Noday (TO)
SANTOS,Maximiliana

Laptop na escola:

Universidade do Estado

Ferraz dos

mudanças e permanência

de Santa Catarina

2010

no currículo

HOFFMANN, Daniela

Modalidade 1:1: Tecnologia

Universidade Federal do

Tese: Informática na

Stevanin

Individual

Rio

Educação

2011

Possibilitando Redes para

Grande do Sul

Aprendizagem
de Fluência Digital
MANDAIO, Claudia

Uso do computador portátil

Pontifícia Universidade

2011

na escola:

Católica de São Paulo

Dissertação: Educação

perspectivas de mudanças
na prática
pedagógica
PONTES, Renata Lopes

O Uso da Web 2.0 na

Universidade Federal do

Jaguaribe

Educação: um

Ceará

2011

estudo de caso com
professores
participantes do Projeto Um
Computador Por Aluno
(UCA)

Dissertação: Educação

39

XAVIER, Luiz Guilherme

O ―Programa Um

Universidade do Estado

de Souza

Computador Por Aluno‖ -

do Rio de Janeiro

2011

PROUCA - e o Ensino de

Dissertação: Geografia

Geografia
VALLE, Lucia Helena

Um Computador Por Aluno:

Universidade Federal de

Dissertação: Educação,

Pernambuco

Matemática e

Cavalcanti

trajetórias da pesquisa e do

das Neves

pensamento crítico discente

2011

na escola

PIORINO, Gilda Inês

A formação do professor e

Pontifícia Universidade

Pereira

o desenvolvimento de

Católica de São Paulo

2012

competências pedagógico-

Tecnológica

Tese: Educação

digitais: experiência
em escola pública que
participa do Projeto UCA
RIGONI, Dirce Méri de

Laptops educacionais:

Universidade de Caxias

Rossi Garcia Rafaelli

mecanismos

do Sul

2012

sociocognitivos nos

Dissertação: Educação

contextos de aprendizagem

TEIXEIRA, Adriana

Difusão Tecnológica no

Universidade Federal de

Tese: Estudos

Gouvêia Dutra

ensino de Línguas: o uso de

Minas Gerais

linguísticos

2012

computadores portáteis nas

Dissertação: Educação

aulas de Língua Portuguesa
sob a ótica da
complexidade

SCHNEIDER, Fernanda

Cidade Um Computador por

Universidade Federal do

Chagas

Aluno – UCA Total: uma

Grande do Sul

2012

totalidade inclusiva em
discussão

SANTOS, Ana Paula

Entre o lápis, o papel e a

Universidade Federal de

Cordeiro

tela: a presença das TDIC

Ouro Preto

2013

nas práticas de

Dissertação: Educação

alfabetização e letramento
em escolas do município de
Tiradentes-MG

Fonte: elaborado pela pesquisadora

O trabalho docente em relação à utilização dos computadores portáteis na
prática educativa pode ser considerado um tema de amplo entrecruzamento entre as
produções encontradas. Nesta perspectiva, foram desenvolvidas discussões
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especificamente sobre as vivências, as percepções e a formação dos professores no
contexto do PROUCA.
A temática sobre a formação de professores foi encontrada na tese intitulada
―A formação do professor e o desenvolvimento de competências pedagógica-digitais:
experiência em uma escola pública que participa do Projeto UCA‖ desenvolvida por
Piorino (2012). Utilizando a abordagem qualitativa, a autora objetivou mostrar que a
formação dos professores da Escola Estadual ―Antônio Carlos Ferreira Nobre‖ que
participaram da segunda etapa do Projeto UCA, possibilitou o desenvolvimento de
competências pedagógico-digitais. Para a realização da pesquisa, Piorino (2012),
acompanhou a formação inicial dos professores oferecida pela Pontifícia
Universidade Católica de São Paulo, partindo da premissa de que a apropriação
pedagógica do laptop se relaciona com a apropriação da tecnologia em uso. Como
resultado da pesquisa constatou que a metodologia de formação desenvolvida pela
PUCSP, possibilitou a conscientização dos professores para o uso da tecnologia na
prática educativa, considerando que a apropriação tecnológica e pedagógica do
laptop pelos professores constituiu-se como um processo contínuo que se aprimorou
com o avanço do curso.
Esta produção revela que ações voltadas para a sensibilização dos
professores para os desafios da tecnologia aliada à prática educativa podem trazer
contribuições efetivas para os processos de ensino-aprendizagem.
Na dissertação ―O Programa Um Computador por Aluno - PROUCA e o
ensino de Geografia‖ Xavier (2011), analisou o PROUCA considerando a vivência de
cinco professores de geografia nos experimentos pré-pilotos no contexto do
programa. A pesquisa definida como exploratória, utilizou-se de questionários para a
investigação sobre a visão dos docentes de geografia, em relação à utilização da
tecnologia digital na prática educativa, considerando os eixos relativos à questão
estrutural, política, formação profissional, questões pedagógicas. Foi compreendido
que o PROUCA possui uma abordagem efetivamente sociopolítica que se sobrepõe
ao viés educativo. Foi verificada a ineficiência em relação aos cursos oferecidos
para a utilização da tecnologia digital em sala de aula, fator que corrobora para uma
precarização do domínio da tecnologia educativa pelo professor. O autor aponta
para a importância de capacitação voltada para a estrutura curricular, assim como
para o cotidiano da escola.
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Outra abordagem nessa perspectiva foi encontrada na dissertação de Pontes
(2011), intitulada ―O uso da web 2.0 na educação: um estudo de caso com
professores participantes do projeto Um Computador por Aluno (UCA)‖. A pesquisa
foi caracterizada como um estudo de natureza qualitativa, a partir do estudo de caso
com três professoras atuantes nos anos iniciais do ensino fundamental com enfoque
na investigação sobre a utilização da WEB 2.0 e sua apropriação pelos professores
de uma escola municipal de Fortaleza. Utilizando como instrumento metodológico a
observação participante e a entrevista semiestruturada, a autora constatou que
apesar das professoras não possuírem conhecimentos sobre a utilização
pedagógica da Web 2.0, no âmbito do PROUCA, desenvolveram aulas
experimentais que possibilitaram avanços em relação à utilização instrumental e
pedagógica das ferramentas disponíveis. É ressaltado que o fator tempo é
fundamental para que as docentes possam se apropriar e planejar aulas visando à
utilização das ferramentas da Web 2.0.
Essas duas produções oferecem as seguintes perspectivas para uma reflexão
sobre a apropriação tecnológica do professor. Os dados apresentados por Xavier
(2011) revelam que uma formação adequada ao professor se faz necessária no seu
cenário investigativo, enquanto Pontes (2011) conclui que a utilização experimental
das interfaces disponíveis na WEB 2, apesar do conhecimento restrito do professor
propiciou o desenvolvimento de conhecimentos pedagógicos. Baseando-se nos
dados apresentados posso inferir que aliar essas duas perspectivas poderia trazer
aprimoramentos e avanços para as práticas educativas envolvidas com a tecnologia
digital.
Marques (2009), Silva (2009) e Moreira (2010), voltaram seus estudos para as
percepções docentes em relação à utilização dos computadores educacionais na
prática educativa.
Marques (2009), no estudo intitulado ―O projeto Um computador por Aluno:
reações na escola, professores, alunos, institucional‖ desenvolveu uma investigação
qualitativa considerando as percepções de cinco professoras de uma escola em
Curitiba agrupado como ―Relato de professores‖ com destaque para as categorias:
―Formação de Professores‖, ―Vantagens do UCA‖ e ―Gestão do PROUCA na escola‖,
e ―Relatos dos Alunos‖ definindo como categorias ―Vantagens do laptop‖ e
Desvantagens do laptop‖. Como resultado da pesquisa foi constatado que poucos
alunos sabem aproveitar de forma significativa o trabalho com os laptops. Devido a
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uma precária formação para o uso desses instrumentos na prática pedagógica os
professores não conseguiam relacionar o seu uso aos processos de ensinoaprendizagem. Ficou evidenciado o despreparo profissional e a ausência de projetos
pedagógicos relacionados com a utilização dos laptops na prática educativa.
Renata Kelly Silva (2009), no estudo denominado ―O impacto inicial do laptop
educacional no olhar de professores da rede pública de ensino‖ desenvolveu um
levantando sobre as primeiras impressões de professores da Educação Básica
sobre a utilização do laptop educacional na escola pública. A pesquisa foi
caracterizada como exploratória, de natureza qualitativa. Os dados foram coletados,
por meio dos depoimentos dos professores extraídos dos memoriais reflexivos, os
quais foram construídos em oficinas organizadas nos espaços físicos da Pontifícia
Universidade Católica de São Paulo – PUC/São Paulo, pelas respostas ao
questionário aplicado e pelas observações em uma escola pública que utiliza o
laptop educacional em sala de aula. As categorias mobilidade e mudanças na
prática educativa se evidenciaram nos três instrumentos de coleta utilizados ao
longo da pesquisa, concluindo-se que os professores possuem uma boa aceitação
em relação aos computadores portáteis, e que a utilização da tecnologia móvel
favoreceu a interação entre professores e alunos.
Moreira (2010), na dissertação ―Projeto Uca - Um Computador por Aluno no
Colégio Estadual Dom Alano Marie Du’Noday (TO)‖, apresentou as reações
docentes diante da implantação do PROUCA na referida escola, com enfoque na
utilização dos laptops individuais como um aporte pedagógico nos processos de
ensino-aprendizagem. A pesquisa de abordagem qualitativa caracterizada como
estudo de caso, utilizou como instrumentos metodológicos as entrevistas
semiestruturadas e análise de conteúdos. Foram observadas mudanças na reações
dos professores, verificadas principalmente no processo de interação educativa
entre professores e alunos. No entanto, os computadores não foram utilizados de
maneira significativa, devido a problemas relacionados à estrutura física e à falta de
suporte técnico pedagógico.
Essa abordagem sobre a visão do professor em relação à inserção dos
laptops do PROUCA na prática educativa revela pontos positivos e pontos negativos
levantando dados importantes sobre a realidade do programa nas escolas
investigadas.
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A percepção do aluno também foi tema abordado nas produções acadêmicas
do PROUCA, apresentado na dissertação de Valle (2011), ―Um Computador Por
Aluno: trajetórias da pesquisa e do pensamento crítico discente na escola‖. A
investigação volta-se para a compreensão da abrangência da tecnologia em relação
ao oferecimento de oportunidades para o desenvolvimento do pensamento crítico
pelo estudante. A pesquisa foi caracterizada como qualitativa de caráter exploratório,
utilizando para a coleta de dados as observações em sala de aula e a ―entrevista
clínica‖. A autora obteve como resultado da pesquisa a constatação de que os
alunos ao navegar pela web apresentaram habilidades de pensamento crítico em
diferentes níveis, fator que indica a importância da inserção das Tecnologias da
Informação e Comunicação nos processos educativos.
Outra temática interligada nas pesquisas sobre o PROUCA refere-se às
mudanças na prática educativa a partir da introdução dos computadores portáteis no
contexto educativo. Essa abordagem foi encontrada nas pesquisas desenvolvidas
por Mendes (2008), Silva (2009), Bento (2010) e Mandaio (2011).
Mendes (2008), na dissertação intitulada ―Introdução do laptop na sala de
aula: indícios de mudanças na organização da gestão escolar‖ desenvolveu uma
pesquisa qualitativa de caráter exploratório em um estudo de caso no Colégio
Estadual Dom Alano Marie Noday, em Palmas/TO. Buscando compreender a
influência da introdução do laptop educacional na gestão e organização da sala, a
autora utilizou como instrumento metodológico observação sobre a prática
educativa, entrevista com os professores, alunos e gestores, análise documental
(Avaliação do projeto UCA pelos professores e relatório de atividades pedagógicas
com a utilização do Classmate PC) e acompanhamento da formação dos
educadores através de observações no ambiente virtual de aprendizagem. Com este
estudo foi possível compreender que as mudanças nas estratégias pedagógicas são
visíveis, porém o estudo aponta para a necessidade de mudanças em relação ao
posicionamento docente no gerenciamento da prática educativa, bem como no
planejamento da aula.
Na pesquisa denominada ―Repercussões do projeto um computador por aluno
no Colégio Estadual Dom Alano Marie Du Noday (TO)‖, Marta Holanda da Silva
(2009) desenvolveu um estudo de abordagem qualitativa definido como estudo de
caso, objetivando investigar as repercussões do PROUCA no desenvolvimento do
trabalho

pedagógico

no

referido

colégio.

Os

instrumentos

metodológicos
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empregados foram entrevistas semiestruturadas, observações da prática educativa e
grupo focal. Marta Silva (2009) também constatou mudanças significativas na prática
educativa com a inserção dos laptops educacionais, apontando para a importância
de um planejamento pedagógico coerente com as experiências do próprio ambiente
escolar.
No estudo de Bento (2010), também foi possível observar dados sobre
mudanças na prática educativa a partir da utilização dos computadores portáteis
viabilizados pelo PROUCA. Na pesquisa intitulada ―O uso do Laptop Educacional 1:1
nas séries iniciais do ensino fundamental: o que muda na gestão da sala de aula‖ a
autora objetivou investigar possíveis mudanças a partir da inserção da tecnologia
digital em uma escola pública na cidade de Tiradentes/MG. A pesquisa foi
estruturada metodologicamente na abordagem qualitativa, baseada em um estudo
de caso, em que as entrevistas semiestruturadas realizadas com professores e com
a secretária de educação do município possibilitaram a elucidação de dados que
apontam para a necessidade de uma formação contínua dos professores, voltada
especificamente para a utilização da tecnologia digital na prática educativa como
uma forma de potencializar os processos de ensino-aprendizagem. Contatou-se que
apesar da experiência inicial ser um ponto positivo na escola, o computador, neste
contexto, não é compreendido como um instrumento de linguagens múltiplas, uma
vez que a sua utilização caracteriza-se como um recurso de ensino e não como uma
estratégia para a aprendizagem.
Bento (2011) traz dados sobre o cenário de desenvolvimento desta pesquisa,
conduzindo o olhar para a busca pela compreensão da visão docente em relação
aos laptops do PROUCA.
Na dissertação ―Uso do computador portátil na escola: perspectiva de
mudanças na sala de aula‖, Mandaio (2011), desenvolveu um estudo no contexto do
PROUCA que buscou a identificação de mudanças nas práticas de professores do
ensino fundamental I de uma escola da rede estadual e de uma escola da rede
municipal, localizadas em cidades distintas do interior de São Paulo. A pesquisa é
caracterizada pelo ―método misto‖ com o desenvolvimento de estudos de casos
múltiplos. A autora utilizou como instrumento metodológico para a coleta de dados
quantitativos os questionários, e para os dados qualitativos as entrevistas não
roteirizadas com as diretoras, entrevistas roteirizadas com os professores e
observações diretas. O estudo apontou para indícios de mudanças nas práticas
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pedagógicas, desenvolvidas a partir da inserção dos laptops educacionais, porém
essas mudanças se encontram em um estágio inicial. Dessa forma, Mandaio (2011)
considera que o computador aliado à prática educativa está em processo de
alcançar uma relevância significativa nos processos de ensino-aprendizagem que
acompanhe as teorizações que estão sendo desenvolvidas na área.
A partir da análise dessas quatro produções foi possível compreender que os
laptops educacionais do PROUCA propiciam mudanças nas dinâmicas na sala de
aula que consequentemente são refletidas nos processos de ensino- aprendizagem.
No entanto, apontam mais uma vez para a necessidade de ampliação da discussão
sobre a apropriação tecnológica dos professores, visando uma articulação fluente
entre a tecnologia digital e prática educativa.
O estudo desenvolvido por Saldanha (2009) trouxe como tema para as
discussões no âmbito do PROUCA o currículo. O autor na dissertação ―Indicadores
de um currículo flexível no uso de computadores portáteis‖ focou sua investigação
sobre as adaptações curriculares feitas pelos professores em sua prática educativa
mediante a inserção dos computadores portáteis do PROUCA. A pesquisa foi
realizada na escola da Fundação Bradesco em Campinas, a partir de um estudo de
caso desenvolvido com a aplicação de questionários aos professores e aos alunos,
os quais consideraram: imersão, mobilidade e conexão e analisados na perspectiva
da estatística descritiva. Por meio da análise desses dados o autor constatou que os
professores conseguiram adaptar a sua prática educativa à perspectiva digital,
desenvolvendo uma proposta de currículo flexível, a partir da mobilidade
possibilitada pelos computadores portáteis, da conexão com a internet para o
desenvolvimento de trabalhos colaborativos com o uso das ferramentas disponíveis
da WEB 2.0. O autor enfatiza que apesar desse trabalho possibilitar o estímulo a
novas aprendizagens pelos estudantes, os professores precisam se apropriar
efetivamente

das

novas

tecnologias,

repensando

sobre

as

metodologias

empregadas para que a utilização do computador na prática educativa não siga o
viés tradicional de transmissão de conteúdos.
Essa temática também foi abordada na dissertação de Maximiliana Santos
(2010) intitulada ―Laptops na escola: mudanças e permanência no currículo‖. A
autora objetivou analisar o processo de implantação de laptops do PROUCA no
Colégio Dom Alano du Noday localizado na cidade de Palmas/TO, focando nas
possíveis mudanças e permanências no currículo a partir da inserção da tecnologia
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digital nas práticas educativas. A pesquisa qualitativa, desenvolvida por meio do
―método empírico de estudo de caso‖ e da ―técnica análise de conteúdos‖, configura
a adoção metodológica dessa pesquisa. Através de entrevistas com seis
professoras, análise de documentos produzidos pelo governo federal e pela referida
escola foi possível constatar que as grades curriculares oficiais não sofreram
alterações em sua estrutura, apesar de ocorrerem alterações na carga horária e
mudanças no currículo em ação, observadas pela inserção de propostas
pedagógicas relacionadas à utilização dos laptops no cotidiano escolar.
As duas pesquisas supracitadas mais uma vez trazem à tona mudanças
ocorridas no contexto educativo em escolas incluídas no PROUCA e sinalizam para
importância do programa, uma vez que a sua inserção no cotidiano escolar vem
propiciando novas práticas curriculares em sala de aula, ao mesmo tempo em que
comprovam a fragilidade das tecnologias digitais aliadas aos processos de ensinoaprendizagem. Essas pesquisas também sinalizam a necessidade da formação
docente e de acompanhamento das questões técnicas e pedagógicas, a fim de que
os professores possam se apropriar de fato do conhecimento tecnológico. Essas
medidas são fundamentais para que se possa refletir sobre um currículo possível e
adequado a novas demandas que estão diante da educação contemporânea.
Camboim (2008), na dissertação ―Cadê o computador que estava aqui? As
relações de influência na compra dos laptops educacionais no governo Lula da
Silva‖ conduz à reflexão sobre essas lacunas do projeto sob a ótica das políticas
públicas em educação. A autora objetivou analisar as propostas de compra dos
computadores portáteis do modelo XO. Para a verificação dos dados da pesquisa
Camboim (2008) buscou uma lista de 468 e-mails da OLPC entre novembro de 2006
e dezembro de 2007, os quais foram classificados de acordo com temas recorrentes
e analisados pela abordagem metodológica ―análise de discurso‖. Para o
desenvolvimento dessa análise foram definidas as categorias: formação de
professores, tecnologia da informação e comunicação na educação, informática na
escola, políticas públicas na educação, qualidade e quantidade na educação. Como
resultado da pesquisa a autora inferiu que o modelo XO foi inserido nas escolas
públicas brasileiras, por meio de um viés discursivo persuasivo que tratou a proposta
como uma grande aquisição em relação à informática na educação brasileira,
trazendo à baila as relações de poder em envolvem o PROUCA. Essa questão ficou
evidenciada, principalmente, pela constatação de que a compra dos laptops segue
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as determinações do Fundo Monetário Internacional envolvendo uma questão
mercadológica. Por meio da análise dos e-mails Camboim (2008) verifica ainda, que
pontos relacionados à infraestrutura e à formação de professores são assuntos com
menor abordagem dentre os assuntos categorizados.
A dissertação de Camboim (2008) revela em que bases o PROUCA se tornou
uma política pública em educação no Brasil, levantando dados que mostram que a
inserção do programa no país não foi alicerçada por um planejamento que
abarcasse todos os aspectos necessários para uma utilização exitosa dos
computadores. Questões relacionadas à infraestrutura e à formação dos professores
constituem-se como pontos que determinam os rumos da inserção da tecnologia
digital no contexto educativo.
Mascarenhas (2009), na dissertação ―Inclusão digital dos alunos do colégio
Dom Alano Marie Du Noday: o Projeto UCA em Palmas (TO)‖ demonstra dados
sobre a implantação do PROUCA nesta escola, com foco na análise sobre o
processo de inclusão dos alunos no contexto digital. A pesquisa foi desenvolvida a
partir de um estudo de caso e análise de conteúdos utilizando como instrumento
metodológico ―entrevista de caráter exploratório‖ e questionários que definiram a
pesquisa nas abordagens qualitativa e quantitativa. Considerando três indicadores
de inclusão: acesso às tecnologias, capacidade de manejá-las e capacidade de
integrá-las aos afazeres cotidianos, a autora expõe que o projeto no contexto
investigado deixa lacunas quanto ao terceiro indicador, apontando para a
necessidade de mudanças na utilização das tecnologias no contexto do PROUCA
para que ocorra a inclusão digital de maneira efetiva.
O desenvolvimento da capacidade de integrar a tecnologia aos afezeres
cotidianos remete à figura do professor que tem como atribuição coordenar essa
ação. Neste sentido, me deparo mais uma vez com a necessidade de formação
necessária para que o professsor construa conhecimentos que o norteiem na
condução deste trabalho.
Schneider (2012) analisou a temática da inclusão mediada pelos laptops do
PROUCA na perspectiva dos estudantes com necessidades especiais, focalizando a
realidade de Tiradentes/MG. A autora na dissertação ―Cidade Um Computador por
Aluno – UCA Total: uma totalidade inclusiva em discussão‖ desenvolveu uma
investigação de abordagem qualitativa a partir de estudo de caso com nove alunos
com deficiências diferenciadas de três turmas de uma escola da rede municipal de
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ensino. A autora utilizou como técnica para a coleta de dados a observação direta,
grupo focal, entrevistas semiestruturadas com professores, diretor e gestores
municipais e constatou que os laptops ofertados na perspectiva das diretrizes que
compõem o programa, ou seja, da homogeneidade e uniformidade tecnológica não
contribuem para um atendimento à diversidade em situação de inclusão sociodigital.
Considero

que

a

dissertação

de

Schneider

(2012)

oferece

dados

fundamentais para o conhecimento das etapas da implantação PROUCA no
município de Tiradentes. O recorte temporal desta produção localiza-se no momento
em que o programa se estendia para todas as escolas do Tiradentes, mostrando as
especificidades em relação à organização da inserção dos laptops nas escolas do
referido município, assim como as lacunas desse processo.
Carrano (2008) defendeu a tese ―Improving the scalability and relaibility of the
xo mesh network‖ trazendo uma discussão sobre os aspectos técnicos do laptop
modelo XO. O estudo desenvolvido na perspectiva da engenharia elétrica
apresentou dados que mostram que o referido modelo não foi desenvolvido
estritamente para ao uso infantil, pois se volta também para os rigores das regiões
economicamente menos privilegiadas, podendo se constituir, em muitas partes do
globo, como o único meio de comunicação eletrônico disponível. O objetivo do
trabalho direciona-se para a realização de experimentos visando ajustes em relação
à rede sem fio e a rede em malha XO o que possibilitou o desenvolvimento de
documentação inédita para a utilização do modelo XO-Mesh.
Também na área da engenharia encontrei a dissertação ―Conectividade para
utilização de laptops educacionais‖ desenvolvida por Gomes (2010). O trabalho
possibilitou o confronto entre aspectos pedagógicos e técnicos do PROUCA,
enfatizando os desafios e as possíveis soluções para a instalação de uma estrutura
de rede sem fio dentro (indoor) do ambiente escolar e fora (outdoor), visando o
acesso dos estudantes a rede Wi-Fi em suas próprias casas ou arredores da escola.
Como resultado da pesquisa o autor mostra a fragilidade da introdução dos laptops
educacionais nas escolas públicas brasileiras, visto que para uma estruturação
fluente de rede é necessário tempo, recursos e ações precisas. Visando uma
solução prévia Gomes (2010), apresenta o software ―BestPlace‖ como uma
alternativa mais viável e econômica para a instalação da rede sem fio nas escolas
contempladas pelo PROUCA.
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Os dois trabalhos supracitados apontam para mais uma lacuna do projeto,
visto que apresentam dados reveladores sobre a fragilidade do sistema,
principalmente em relação ao acesso à internet. Essa questão conduz a indagações
sobre o direcionamento pedagógico do PROUCA, visto que o êxito da prática
educativa está diretamente relacionado com o funcionamento técnico.
Daniela Stevanin Hoffmann (2011) na tese de doutoramento ―Modalidade 1.1:
teconologia individual possibilitando redes de fluência digital‖ objetivou compreender
como se dá a constituição de uma rede de fluência digital na Escola Estadual de
ensino fundamental Luciana de Abreu localizada em Porto Alegre/RS, a partir da
análise de projetos de aprendizagem mediados pelos laptops individuais na
modalidade 1.1. O aporte metodológico utilizado foi o estudo de caso com sujeitos
inseridos na comunidade escolar e com pesquisadores do Laboratório de Estudos
Cognitivos (LEC) da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Por meio da
observação participante a autora comprendeu que a sua investigação possibilitou
contribuições para a área da informática educativa, especificamente sobre o trabalho
com a modalidade 1.1 na perspectiva da relação entre prática educativa e
Tecnologias da Informação e Comunicação.
Dirce Rigoni (2012), na dissertação ―Laptop educacional: mecanisnmos
sociocognitvos nos contextos de aprendizagem‖ buscou conhecer os mecanismos
sociocognitivos dos sujeitos na utilização dos laptops individuais, bem como
compreender como ocorreram as trocas interindividuais nos diferentes contextos de
aprendizagens, mediante a inserção da tecnlogia digital em uma escola da rede
pública municipal situada na região nordeste do Rio Grande do Sul. O delineamento
metodológico da pesquisa é desenvolvido pelo estudo de caso fundamentado na
abordagem teórica da epistemologia genética de Jean Piaget, voltando as
observações para os processos de ensino-aprendizagens em uma turma de sétimo
ano, especificamente na disciplina de inglês. A autora concluiu que os aspectos
físicos e digitais na perpectiva do laptop na modalidade 1.1 constituem-se como
desafios nos processos de ensino-aprendizagem. Os dados sobre os mecanimos
sociocognitvos

apontam

para

uma

tendência

ao

conformismo

e

trocas

interindividuais que levam a um falso equilíbrio de cooperação.
A tese intitulada ―Difusão Tecnológica no Ensino de Línguas: o uso de
computadores portáteis nas aulas de Língua Portuguesa sob a ótica da
Complexidade‖ defendida por Teixeira (2012), objetivou apresentar as percepções
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dos docentes de Língua Portuguesa em relação às diretrizes políticas que formam o
ProInfo e o PROUCA, bem como sobre as formas que estão utilizando os laptops
educacionais na prática educativa desenvolvida em duas escolas do município de
Tiradentes-MG. O estudo foi caracterizado como exploratório utilizando-se como
instrumento de coleta de dados questionário e análise de narrativas de professores
buscando a compreensão sobre a difusão e o impacto dos dois programas, assim
como sobre a percepção dos docentes e discentes em relação à inserção da
tecnologia no contexto da aula de Língua Portuguesa. Como resultado da pesquisa
foram enfatizadas as dificuldades e receios dos professores em relação à trajetória
do PROUCA no referido município. No entanto, verificou-se que a compreensão
textual, a partir de leituras na internet ocorreu com grande ênfase e se constituíram
como uma eficaz estratégia de motivação para as aulas de Língua Portuguesa.
As dissertações de Schãfer (2008), Kist (2008) e Santos (2013) se relacionam
com a tese supracitada, na medida em que essas pesquisas também analisam os
processos de leitura e escrita viabilizados pela utilização dos laptops educacionais
nos processos de ensino-aprendizagem.
Schãfer (2008), na dissertação ―O percurso das enunciações em projetos de
aprendizagem na modalidade 1:1‖, desenvolveu um estudo sobre as produções
escritas dos alunos do 3° ano da escola ―Luciana de Abreu em Porto‖, por meio de
registros textuais nos laptops do PROUCA.

A pesquisa é fundamentada na

concepção bakhtiniana, no que se refere à compreensão da enunciação como uma
apropriação ativa da língua. Utilizando como aporte metodológico entrevistas
baseadas no método clínico piagetiano, a autora verificou a inexistência de uma
relação efetiva entre a escrita e a compreensão do registro textual pelos estudantes.
Com o estudo foi possível compreender que a realização de registros reproduzidos
pode conduzir-se por um viés interpretativo, ao passo que um registro
aparentemente promovido de características de autoria e coesão podem não
representar de fato um processo que conduza à construção da conceituação.
Kist (2008), na pesquisa denominada ―Um laptop por criança: implicações
para as práticas de leitura e escrita‖ apresenta dados sobre as práticas de leitura e
escrita de alunos de uma classe do 1° ano do ensino fundamental de uma escola
pública de Porto Alegre. Partindo da premissa de que os computadores do PROUCA
se constituem como uma possibilidade de inserção dos estudantes em eventos de
letramento, foi desenvolvido um estudo de caso, considerando três eixos de
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investigação: letramento, alfabetização e fluência digital. Os dados revelaram que a
utilização do laptop possibilitou a exploração da língua em situações reais o que se
relaciona efetivamente com a compreensão dos significados da língua escrita,
apontando para a identificação de eventos de letramento no contexto investigado.
Observou que tais práticas voltam-se para a compreensão da estrutura da língua
remetendo à identificação dos processos de alfabetização possibilitados pela
utilização da tecnologia digital, o que favorece o processo de conceituação quando
são incorporadas a propostas de intervenções pedagógicas adequadas às
necessidades e possibilidades da criança.
Na trabalho ―Entre o lápis, o papel e a tela, presença das TDIC nas práticas
de alfabetização e letramento em escolas do município de Tiradentes-MG‖, Santos
(2013) averiguou a influência das tecnologias digitais nas práticas de alfabetização e
letramento possibilitados pelos laptops do PROUCA, assim como pela Mesa
Educacional Alfabeto (MEA) da empresa de Informática Educacional Positivo.
Utilizando como instrumento metodológico as observações em sala de aula e
entrevista com docentes, Santos (2013) concluiu que a utilização dos recursos
lúdicos e interativos possibilitados pela utilização da tecnologia digital nas aulas de
leitura e escrita contribuiu para ensino da língua materna em seu aspecto mecânico.
A autora aponta como deficiência do projeto no município de Tiradentes a ausência
de capacitações para professores voltadas para a compreensão do computador em
suas especificidades educacionais, bem como a fragilidade em relação do suporte
técnico e pedagógico para manutenção e utilização significativa dos computadores
portáteis.
As pesquisas de Santos (2013) e Teixeira (2012), também fornecem dados
importantes sobre o PROUCA em Tiradentes, apontando para déficits do programa
no munícipio, os quais também são reincidentes em outras produções analisadas.
Essas pesquisas mostram as especificidades em relação à utilização dos
computadores portáteis nas práticas educativas.
Tendo como referência as produções citadas, observo que muitas lacunas
envolvem o PROUCA, principalmente, no que se refere à formação dos professores,
à infraestrutura da maioria das escolas contempladas, à manutenção técnica e ao
uso pedagógico dos computadores educacionais.
A realidade do programa, delineada em seus vários aspectos pelas produções
apresentadas, suscita discussões sobre a eficácia do PROUCA, enquanto política
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pública em educação no Brasil. Os problemas e as deficiências apontadas no
decorrer desta seção, trazem novas reflexões e indagações sobre o PROUCA
enquanto uma política pública que se constituiu com a proposta de atender à
inclusão digital e à utilização das tecnologias digitais como possibilitadoras do
desenvolvimento de processos de ensino-aprendizagem.
Investigar as formas como o PROUCA está sendo conduzido no município de
Tiradentes, com ênfase nos processos de ensino-aprendizagem desenvolvidos a
partir da tecnologia digital, remete às novas abordagens e questões que envolvem o
formato dado aos programas governamentais que se conduzem pelo viés da
inclusão digital como uma estratégia para alavancar a educação no país.
Retratar os direcionamentos do PROUCA em Tiradentes, considerando os
seus reflexos no contexto educativo significa levantar questões sobre a consistência
dos programas governamentais que são embasados pelo discurso de melhoria da
qualidade educação básica.
É neste tocante que a presente pesquisa se envolve, mostrando que a sua
relevância está na apresentação de dados para a focalização de práticas
tecnológicas de maneira descortinada, uma vez que a imersão no referido campo de
pesquisa representa o contato direto com a realidade que envolve as políticas
públicas em educação no Brasil. Direcionada por essas lentes é que me conduzo
para a apresentação e discussão dos achados da pesquisa por mim empreendida
nos capítulos subsequentes à discussão teórico-metodológica.
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2. O OLHAR TEÓRICO: PROCESSOS DE ENSINO-APRENDIZAGEM
EM VYGOTSKY E BAKHTIN

O homem não possui território interior soberano, ele está
inteiramente e sempre sobre uma fronteira; olhando o
interior de si, ele olha nos olhos do outro ou através
deles. Não posso dispensá-lo, não posso tornar-me eu
mesmo sem ele; devo encontrar-me nele, encontrando-o
em mim.
Mikhail Bakhtin

Esta pesquisa procura compreender os processos de ensino-aprendizagem
em uma prática pedagógica mediada pela utilização dos computadores portáteis do
PROUCA. Ao assumir a perspectiva histórico-cultural, recorro ao arcabouço teórico
de Bakhtin e Vygotsky8 para a apresentação das proposições que compõem essa
temática.
Vygotsky localiza o homem em seu tempo, em sua história, voltando-se para
a sua compreensão como um ser biológico, histórico e social. A sua teoria considera
os processos de desenvolvimento humano relacionados com a interação do homem
com o outro, na medida em que ele está inserido em uma sociedade, em um
contexto sócio histórico. Para Oliveira (1997, p. 24), ―o homem transforma-se de
biológico em sócio histórico, num processo em que a cultura é parte essencial da
constituição da natureza humana‖.
A inserção do homem nas relações sociais, históricas e culturais que se
estabelecem na sociedade conduzem ao desenvolvimento das funções psicológicas
superiores, as quais têm ―como traço comum o fato de serem processos mediados,
[...] de incorporarem à sua estrutura, como parte central de todo o processo, o
emprego de signos como meio fundamental de orientação e domínio nos processos
psíquicos‖ (Vigotski, 2001, p. 161).
Na leitura vygotskiana essas relações não podem ser consideradas diretas,
mas mediadas, pois este processo é mediado por instrumentos e signos. Em
8

A grafia do nome do autor é encontrada nas formas: Vigotsky, Vygotsky, Vigotski, Vygotski, de
acordo com as traduções das obras. Optei pela grafia Vygotsky, porém nas citações e referências
será mantida a original das obras utilizadas.
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Vigotski (2010, p. 25) ―os sistema de signos (a linguagem, a escrita, o sistema de
números), assim como o sistema de instrumentos são criados pelas sociedades ao
longo do curso da história humana‖. Esses sistemas designam mudanças na forma
social e no nível de desenvolvimento cultural dos indivíduos e a sua internalização
emana mudanças comportamentais estabelecendo ―um elo de ligação entre as
formas iniciais e tardias do desenvolvimento individual‖ (Op. cit., 2010, p.25).
Em consonância com essa concepção Luria (1986) salienta que:
Para explicar as formas mais complexas da vida consciente do
homem é imprescindível sair dos limites do organismo, buscar as
origens desta vida consciente e do comportamento ―categorial‖, não
nas profundidades do cérebro ou da alma, mas sim nas condições
externas da vida e, em primeiro lugar, da vida social, nas formas
histórico-sociais da existência do homem (LURIA, 1986, p. 21).

Bakhtin/Volochínov (2009) em sua filosofia da linguagem explica que os
signos se formam na interação social e a sua significação é construída em meio uma
realidade material concreta. Nesse sentido, ―tudo que é ideológico é um signo. Sem
signos não existe ideologia9‖ (Op. cit. 2009, p. 31). O ideológico também é formado
por signos e a ―sua especificidade reside, precisamente, no fato de que ele se situa
entre indivíduos organizados, sendo o meio de sua comunicação‖ (Op. cit., 2009, p.
35).
Os signos emergem das relações sociais e além de refletir o mundo como um
espelho também o refrata, transformando-o. É a plurivocidade, as muitas vozes, ―a
condição de funcionamento dos signos na sociedade humana‖ (FARACO, 2009, p.
51), os quais só se tornam significativos no contato com os signos do outro. Dessa
forma, ―não há uma palavra que seja a primeira ou a última e não há limites para o
contexto dialógico‖ (Op.cit., 2009, p. 53).
Em conexão com a abordagem vygotskiana essa linha de pensamento
conduz ao entendimento de que a criança só toma consciência de si mesma, à
medida que ela se torna um sujeito de linguagem. Para Bakhtin/Volochínov (2009) a
própria consciência só pode surgir e se constituir de verdade a partir dos signos.

9

―Por ideologia entendemos todo o conjunto dos reflexos e das interpretações da realidade social e
natural que tem lugar no cérebro do homem e se expressa por meio de palavras [...] ou outras formas
sígnicas‖. (BAKHTIN/VOLOCHÍNOV, 1981, apud BRAIT, 2005, 169).
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Assim, salienta que ―um signo é um fenômeno do mundo exterior‖ (Op.cit., 2009. p.
31), portanto todos os seus efeitos se relacionam com a experiência exterior.
Neste sentido, Vygotsky diz que as palavras se constituem com os signos que
irão agir diretamente no desenvolvimento humano. De acordo com o teórico, o ―uso
de signos conduz os seres humanos a uma estrutura específica de comportamento,
que se destaca do desenvolvimento biológico e cria novas formas de processos
psicológicos enraizados na cultura‖ (VIGOTSKI, 2010, p.34).
De acordo com Vigostski (2001) o significado da palavra representa um ponto
de análise para a compreensão da relação entre pensamento e palavra. Para o
teórico:
Encontramos no significado da palavra essa unidade que reflete de
forma mais simples a unidade do pensamento e da linguagem. [...]
não podemos dizer que ele seja um fenômeno da linguagem ou um
fenômeno do pensamento. A palavra desprovida de significado não é
palavra é um som vazio. Logo o significado é um traço constitutivo
indispensável da palavra (VIGOTSKI, 2001, p.398).

Para Bakhtin, no entrelaçamento plural de discursos, percepções e ideologias
é que se confere a construção de sentidos, uma vez que é neste movimento que a
palavra toma forma, se concretizando em um processo que desencadeará na
constituição da consciência.
Nessa abordagem, compreende-se que para a internalização dos signos fazse necessário adentrar nos domínios do compartilhamento de significados e sentidos
que se encontram imersos no contexto social, histórico e cultural. ―A linguagem não
serve como expressão de um pensamento pronto. Ao transformar-se em linguagem
o pensamento se reestrutura e se modifica‖ (Op.cit., p. 2001, p. 412).
É no escopo da perspectiva histórico-cultural, que as lentes se direcionam
para a compreensão do homem como um ser de linguagem em que a sua
consciência se forma nos processos comunicativos, sendo a palavra o meio de sua
propagação. Em Bakhtin, o conteúdo ideológico se localiza na interação verbal, pois
―o centro organizador de toda enunciação, de toda expressão, não é interior, mas
exterior: está situado no meio social que envolve o indivíduo‖ (BAKHTIN/
VOLOCHÍNOV, 2009, p.125).
Em Bakhtin o diálogo é localizado em um determinado espaço-tempo
podendo ser entendido como o encontro de vozes, o que indica o seu caráter social,
na medida em que ―não pode de forma alguma ser considerado como individual no
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sentido estrito do termo; não pode ser explicado a partir de condições
psicofisiológicas do sujeito falante. A enunciação é de natureza social‖ (Op. cit.,
2009, p.113).
Em Vigotski (2010), o desenvolvimento da fala se processa inicialmente no
nível social, transpondo-se para o nível individual. Para o teórico (2010):

[...] as crianças descobrem que são incapazes de resolver um
problema por si mesmas. Dirigem-se então a um adulto e,
verbalmente, descrevem o método que, sozinhas, não foram capazes
de colocar em ação. A maior mudança na capacidade das crianças
para usar a linguagem como instrumento para a solução de
problemas acontece um pouco mais tarde no seu desenvolvimento,
no momento que a fala socializada (que foi previamente utilizada
para dirigir-se a um adulto) é internalizada. Ao invés de apelar para
um adulto, as crianças passam a apelar a si mesmas; a linguagem
passa, assim, a adquirir uma função intrapessoal além do seu uso
interpessoal (VIGOTSKI, 2010, p. 16).

A transição do interpessoal para o intrapessoal está relacionada com a
interação entre fatores internos e externos. Inserido em um contexto sociocultural o
sujeito incorpora para si o conhecimento, pois as informações advindas de sua
inserção na coletividade, nas relações interpessoais, se transpõem para o interno e
se tornam intrapessoais.
Essa relação se procede por meio do papel ativo do outro em uma dinâmica
que os enunciados são seguidos da fala de um ouvinte que se posiciona nesta
relação também como um locutor. Na interlocução entre os sujeitos é que se formam
mecanismos para a ―transformação de um processo interpessoal num processo
intrapessoal.‖ Este pode ser considerado o ―resultado de uma longa série de eventos
ocorridos ao longo do desenvolvimento‖ (VIGOTSKI, 2010, p.58).
Na tônica bakhtiniana, verifica-se a importância da orientação da palavra em
suas duas faces: quando ela procede de alguém ao mesmo tempo em que é dirigida
a alguém. A palavra então é considerada ―o produto da interação do locutor e do
ouvinte‖ (BAKHTIN/VOLOCHÍNOV, 2009, p. 117). Nos dizeres do autor é possível
compreender que

Através da palavra, defino-me em relação ao outro, isto é, em última
análise, em relação à coletividade. A palavra é uma espécie de ponte
lançada entre mim e os outros. Se ela se apóia sobre mim numa
extremidade, na outra apóia-se sobre o meu interlocutor. A palavra é
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o
território
comum
do
locutor
(BAKHTIN/VOLOCHÍNOV, 2009, p. 117).

e

do

interlocutor

Na perspectiva bakhtiniana a interlocução de múltiplas vozes pode conduzir à
elaboração de novas formas de compreensão da realidade e consequentemente à
construção da consciência humana. Compreende-se que para Bakhtin a construção
da consciência se materializa nos processos comunicativos e Vygotsky visualiza
essa elaboração refletida por meio da palavra, sendo o outro o ícone fundamental
para a constituição do sujeito.
É neste sentido, que a enunciação é compreendida como um produto de
interação verbal se constituindo como ―a realidade fundamental da língua‖
(BAKHTIN/VOLOCHÍNOV, 2009, p.125).
Diante do exposto, posso afirmar que é necessário analisar o diálogo a partir
da compreensão de que a língua vive e se desenvolve na comunicação verbal
concreta, e não só no sistema linguístico. Em Bakhtin, a enunciação não pode ser
considerada individual, uma vez que ela provém do social, ou seja, das relações
construídas pelo sujeito e meio ao qual pertence. Segundo Freitas (1994a)
O dialógico está na base de todas as relações do homem com o
homem, com o mundo, com as coisas, com o conhecimento,
evidentemente o social vai permear todas essas relações. Não é
possível a produção do conhecimento sem que se tenha como
referência o outro‖ (FREITAS, 1994a, p.8).

Partindo desta concepção Bakhtin/Volochínov (2009) desenvolve uma crítica
a duas correntes de pensamento contemporâneas a sua teoria: o objetivismo
abstrato e o subjetivismo idealista.
O objetivismo abstrato é uma corrente que delimita o sistema linguístico em
uma concepção abstrata de ―formas linguísticas‖. A crítica dessa corrente está na
afirmação de que “dizer que a língua, como um sistema normas imutáveis e
incontestáveis, possui uma existência objetiva é cometer um grave erro‖
(BAKHTIN/VOLOCHÍNOV, 2009, p.94).
De acordo com Bakhtin/Volochínov (2009) nenhum dos objetivistas, nem
mesmo os mais maleáveis como Saussure10 chegou a uma compreensão clara do
funcionamento intrínseco da língua como sistema objetivo, concluindo que o
10

Os seus estudos deram origem a denominada linguística científica.
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objetivismo abstrato não captou corretamente o ponto de vista da consciência
subjetiva do locutor. Compreendo que para Bakhtin o locutor (aquele que fala) se
serve da língua para as suas necessidades enunciativas concretas sem se
preocupar com as suas formas normativas.
Toda a expressão, toda enunciação não é individual, pois ela se forma por
meio das relações que nascem com o grupo social do qual o sujeito pertence. Em
Bakhtin/Volochínov (2009, p.113) o subjetivismo individualista ao considerar ―o ato
de fala como individual‖ contribui para visualização do sujeito como um ser abstrato
por não considerar a sua inserção em um contexto sócio-histórico.
Freitas (1994b) no estabelecimento da análise sobre a relação entre a
psicologia e a educação fundamentando-se nas teorias de Vygotsky e Bakhtin
demonstra que as abordagens objetivista e subjetivista ―fragmentam a realidade, não
tendo condições de explicar o todo, sendo insuficientes para a compreensão por
negligenciarem o caráter histórico dos fatos‖ (FREITAS, 1994b, p. 62).
Na discussão proposta pela autora, é possível perceber que Vygotsky e
Bakhtin, por meio de uma crítica ao marxismo positivista e reducionista propõem
uma ruptura com o objetivismo e subjetivismo, sendo que ―Vygotsky o faz através de
sua Psicologia-social e Bakhtin na área dos estudos da linguagem‖ (Op.cit, 1994b, p.
71).
Em uma acepção contrária ao objetivismo abstrato e ao subjetivismo
individualista, ambos os teóricos compreendem a linguagem como elemento
preponderante no processo do desenvolvimento cognitivo.
Para o Vigotski (2010), o processo de desenvolvimento envolve duas linhas
qualitativamente diferentes, que são divergentes em relação a sua origem:

[...] de um lado, os processos elementares, que são de origem
biológica; de outro, as funções psicológicas superiores, de origem
sócio-cultural. A história do comportamento da criança nasce do
entrelaçamento dessas duas linhas. A história do desenvolvimento
das funções psicológicas superiores seria impossível sem um estudo
de sua pré-história, dé suas raízes biológicas, e de seu arranjo
orgânico. (VIGOTSKI, 2010, p.42)

Para Jobim e Souza (2001), quando a criança se insere no universo da
linguagem passa a conhecer o mundo, criando e interagindo com ele, na medida em
que, nesse momento, começa a revelar
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Seu potencial expressivo e criativo. Neste processo ela rompe com
as formas fossilizadas e cristalizadas de seu uso cotidiano, iniciando
um diálogo mais profundo entre os limites do conhecimento e da
verdade na compreensão do real (JOBIM e SOUZA, 2010, p.159).

Nesta leitura o desenvolvimento da criança deve começar ―com a
compreensão da unidade dialética das duas linhas principais e distintas, a biológica
e a cultural [...] e as leis que governam seu entrelaçamento em cada estágio do
desenvolvimento da criança‖ (VIGOTSKI, 2010, p. 152-153).
Vigotski (2001, p. 409) ao discutir a relação entre pensamento e linguagem no
desenvolvimento humano ressalta que ―o pensamento não se exprime na palavra,
mas nela se realiza‖. A linguagem para o teórico se constitui como o elemento
mediador entre o sujeito e mundo.
Oliveira (1997) ao analisar esses conceitos de Vygotsky salienta que:

a linguagem fornece os conceitos e as formas de organização do real
que constituem a mediação entre os sujeitos e o objeto de
conhecimento. A compreensão das relações entre pensamento e
linguagem é, pois, essencial para a compreensão do funcionamento
psicológico do ser humano (OLIVEIRA, 1997, p. 43).

Em sua elaboração Vygotsky delimita dois níveis de desenvolvimento: o
desenvolvimento real, o qual ele define como aquele que o indivíduo já atingiu, já
possui, sendo representado pelas tarefas que ele pode realizar autonomamente,
sem necessitar de auxílio para tal. Para Vigotski (2010, p. 95-6) este é ―o nível de
desenvolvimento das funções mentais da criança que se estabeleceram como
resultado de certos ciclos de desenvolvimento já completados‖.
O

segundo

nível

de

desenvolvimento proposto

por Vygotsky é

o

desenvolvimento potencial que se caracteriza por aquelas tarefas que o sujeito ainda
não consegue executar sozinho, mas que com o intermédio do outro é possível
desenvolver uma reflexão sobre elas, o que propiciará ao longo do processo, a
autonomia para realizá-las. Em Vigotski, Luria e Leontiev (2001, p. 113),
compreendo que a área de desenvolvimento potencial permite ―examinar não só o
que o desenvolvimento já produziu, mas também o que produzirá no processo de
maturação.‖
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Ao discorrer sobre o processo de ensino-aprendizagem desenvolvido no
contexto educativo Oliveira (1997) apoiada na teoria vygotskiana diz que este:

[...] deve ser construído, então, tornando como ponto de partida o
nível de desenvolvimento real da criança num dado momento e com
relação a um determinado conteúdo a ser desenvolvido e como
ponto de chegada os objetivos estabelecidos pela escola,
supostamente adequados à faixa etária e ao nível de conhecimento
de cada grupo de crianças. O percurso a ser seguido nesse processo
estará balizado pelas possibilidades das crianças, isto é, pelo seu
nível de desenvolvimento potencial (OLIVEIRA,1997, p.62).

A partir da relação entre desenvolvimento real e desenvolvimento potencial,
Vygotsky propõe o conceito de Zona de Desenvolvimento Proximal (ZDP), trazendo
referências para a compreensão de que as capacidades do ser humano emergem e
crescem de forma compartilhada, uma vez que, através da interação com o outro,
podemos nos desenvolver. Vigotski (2010) define a Zona de Desenvolvimento
Proximal como a

distância entre o nível de desenvolvimento real, que se costuma
determinar através da solução independente de problemas, e o nível
de desenvolvimento potencial, determinado através da solução de
problemas sob a orientação de um adulto ou em colaboração com
companheiros mais capazes (VIGOTSKI, 2010, p.164).

A ZDP se constitui como o campo no qual se encontram as funções
emergentes, ou seja, aquilo que o sujeito faz com a ajuda de outros. ―A zona de
desenvolvimento proximal define aquelas funções que ainda não amadureceram,
mas que estão em processo de maturação, funções que amadurecerão, mas que
estão presentemente em estado embrionário‖ (VIGOTSKI, 2010, p.98).
Quando as relações sociais são projetadas do exterior para o interior, ocorre a
internalização das funções psicológicas superiores, ocasionando um refinamento
que levará o sujeito a ações autônomas, ou seja, ele se tornará capaz de fazer
sozinho o que não fazia antes. Neste processo são desenvolvidas e consolidadas
capacidades que conduzem à construção de novas funções emergentes. A
internalização é entendida por Vygotsky como um processo que possibilita o sujeito
reconstruir internamente as operações externas.
Para Pino (2000)
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Dizer que o que é internalizado é a significação dessas relações
equivale a dizer que o que é internalizado é a significação que o
outro da relação tem para o eu; o que, no movimento dialético da
relação, dá ao eu coordenadas para saber quem é ele, que posição
social ocupa e o se espera dele (PINO, 2000, p.66).

Na abordagem histórico-cultural o desenvolvimento humano está relacionado
com as transformações que ocorrem no decorrer da vida do sujeito. O
entrecruzamento entre as práticas culturais e educativas, possibilitadas pelas
interações do sujeito com o meio permite a construção de um conhecimento
essencialmente humano.
Quando o processo educativo é conduzido de forma que a criança é capaz de
elaborar um conhecimento possível de ser generalizado ao nível real e sensível,
possibilitando a formação de sucessivas Zonas de Desenvolvimento Proximal o
desenvolvimento se torna algo tangível.
O desenvolvimento na leitura vygotskiana é um complexo processo dialético
tensionado pela relação entre o interno e externo, sendo repleto de significações
construídas de maneira coletiva e interativa nos eventos de ensino-aprendizagem.
Dessa forma, este processo não pode ser compreendido como uma reprodução de
algo externo para o interno, pois de acordo com Jobim e Souza; Freitas (2009) o
sujeito inserido em seu contexto cultural e histórico participa de sua transformação e
ao mesmo tempo é por ele transformado.
Em Bakhtin, essa dinâmica relaciona-se com o processo em que o sujeito por
meio da palavra do outro constrói as suas próprias palavras. É por meio das
relações dialógicas que ―a palavra do outro se transforma, dialogicamente, para
torna-se palavra-pessoal-alheia com a ajuda de outras palavras do outro, e depois,
da palavra pessoal (como, poder-se-ia dizer a perda das aspas)‖ (BAKHTIN, 2003,
p. 405).
Para Vigotski (2010, p.92), ―o aprendizado é mais do que a aquisição de
capacidade para pensar; é a aquisição de muitas capacidades especializadas para
pensar sobre várias coisas‖ e antecede o desenvolvimento, ou seja, a aprendizagem
é fundamental para o desenvolvimento. ―O processo de desenvolvimento não
coincide com o da aprendizagem, o processo de desenvolvimento segue o da
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aprendizagem, que cria a área de desenvolvimento potencial‖ (VIGOTSKI, LURIA E
LEONTIEV, 2001, p. 116).
Visualizar essa teoria no contexto educativo remete às relações estabelecidas
entre professor e aluno, as quais podem ser observadas em uma abordagem
compartilhada quando o conhecimento é construído de forma interativa, em um
formato bidirecional.
Quando professor e aluno são agentes das situações de aprendizagem, a
ZDP se torna um processo de mútua apropriação, pois ambos os sujeitos da ação
educativa transformam e compartilham informações, ideias, saberes.
Nessa teia de relações, o discurso pode se tornar algo próprio, permeado por
significados e sentidos, promovendo um cenário propício para o estabelecimento de
múltiplas Zonas de Desenvolvimento Proximal. No diálogo estabelecido nos eventos
de aprendizagem, os alunos adentram em uma comunidade de discursos, no
momento em que têm a oportunidade de ouvir e serem ouvidos.
A linguagem neste sentido pode ser definida como uma construção conjunta,
em que os sujeitos são figuras ativas das relações históricas e culturais
estabelecidas, tornando a língua viva no processo de interação verbal. Em Bakhtin,
o discurso é materializado nas enunciações que se constituem como produto da
interação verbal, em que a palavra se insere nas relações estabelecidas entre os
sujeitos
[...] pelo fato de que procede de alguém, como pelo fato de que se
dirige para alguém. Ela constitui justamente o produto da interação
do locutor e do ouvinte. Toda palavra serve de expressão a um em
relação ao outro. Através da palavra, defino-me em relação ao outro,
isto é, em última análise, em relação à coletividade. A palavra é uma
espécie de ponte lançada entre mim e os outros. Se ela se apoia
sobre mim numa extremidade, na outra apoia-se sobre o meu
interlocutor. A palavra é o território comum do locutor e do
interlocutor (BAKHTIN/VOLOCHÍNOV, 2009, p. 117).

Dessa forma, podemos compreender o enunciado não como unidade
convencional, pois ele se configura como ―uma unidade real, precisamente
delimitada pela alternância dos sujeitos do discurso, a qual termina com a
transmissão da palavra ao outro [...]‖ (BAKHTIN, 2003, p.275).
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No bojo das relações dialógicas Vigotski (2001, p.81), ressalta que ―para
entender o discurso do outro, nunca é necessário entender apenas uma palavra;
precisamos entender o seu pensamento‖ (VIGOTSKI, 2001, p. 481).
Para Bakhtin/Volochínov (2009):
[...] Compreender a enunciação de outrem significa orientar-se em
relação a ela, encontrar o seu lugar adequado no contexto
correspondente. A cada palavra da enunciação que estamos em
processo de compreender, fazemos corresponder uma série de
palavras nossas, formando uma réplica. Quanto mais numerosas e
substanciais forem, mais profunda e real é a nossa compreensão
(BAKHTIN/VOLOCHÍNOV, 2009, p.137).

Nas relações dialógicas o locutor emite seu enunciado, dando espaço para a
resposta do outro, ao mesmo tempo em que possibilita a sua compreensão
responsiva. Para Bakhtin (2003, p.292), ―todo enunciado (discurso, conferência etc.)
é concebido em função de um ouvinte, ou seja, de sua compreensão e de sua
resposta, bem como de sua percepção avaliativa (concordância ou discordância)‖.
Quando o ouvinte compreende o significado do discurso do outro, ele adota
um posicionamento responsivo, pois:

Toda compreensão de uma fala viva, do enunciado vivo é de
natureza ativamente responsiva (embora o grau desse ativismo seja
bastante diverso); toda compreensão é prenhe de resposta e nesta
ou naquela forma a gera obrigatoriamente: o ouvinte se torna o
falante. A compreensão passiva de significado do discurso ouvido é
apenas um momento abstrato da compreensão ativamente
responsiva real e plena que se atualiza na subsequente resposta em
voz real e alta (BAKHTIN, 2003, p.272).

Nessa perspectiva, é possível inferir que as relações que estabelecem no
meio em que o sujeito está inserido não podem se realizar de forma passiva, pois o
contato

com

o

enunciado

do

outro

nos

permite

fazer

parte de um processo envolvido por um tema e as suas significações.
Agindo de forma responsiva ao discurso de outrem, emitimos uma resposta
nossa, o que significa que ―[...] qualquer tipo genuíno de compreensão deve ser
ativo, deve conter já o germe de uma resposta. Só a compreensão ativa nos permite
apreender o tema [...]‖(BAKHTIN/VOLOCHÍNOV, 2009, p. 136-137).
Segundo Freitas (1997) o outro, permeia as teorias de Bakhtin, sendo
imprescindível no processo dialógico. Para a autora:
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Sem ele o ―homem não mergulha no mundo sígnico, não penetra na
corrente da linguagem, não se desenvolve, não realiza
aprendizagens, não ascende às funções psíquicas superiores, não
forma a sua consciência, enfim, não se constitui como sujeito
(FREITAS, 1997, p. 305).

As teorias de Vygotsky e Bakhtin corroboram para a compreensão dos
processos de ensino-aprendizagem em uma abordagem interativa, em espaço de
construção coletiva. Quando as relações dialógicas são priorizadas o aluno torna-se
ativo no processo de construção do conhecimento, pois ele tem oportunidade de agir
em função de seu discurso. De acordo com a autora supracitada (1997):
Com base nas ideias de Vygotsky e Bakhtin, pode-se pensar numa
nova dimensão do espaço escolar que possibilite a manifestação da
diferença dos modos e esquemas de construção do conhecimento,
acompanhada de um trabalho pedagógico que se transforma numa
ação compartilhada, num espaço de elaboração conjunta. Ao se
valorizar essa interação dialógica, o aluno não é mais um agente
passivo e receptivo, mas um sujeito que age e, pelo seu discurso, se
faz ouvir, recriando-se no seio de outras vozes. A ação
compartilhada, permeando o espaço pedagógico, humaniza o
processo educacional (FREITAS, 1997, p. 307).

Segundo Freitas (2013, p. 97) ―Bakhtin não tem propriamente uma concepção
de aprendizagem, mas dedica em vários de seus textos um espaço para discussão
da compreensão‖ distinguindo-a em duas formas: a compreensão passiva e a
compreensão ativa. A autora explica que na primeira ocorre uma decodificação do
sinal, excluindo a possibilidade de uma resposta, ocorre assim a reprodução do
objeto de estudo.
Já na compressão ativa a aprendizagem ocorre de maneira efetiva, visto que
já deve conter em si um germe de uma resposta. Compreendo que nessa
abordagem o aluno tem voz no processo de ensino-aprendizagem, expondo a sua
argumentação, a sua contra-palavra o que possibilitará o alcance de novas formas
de pensar.
Na teoria bakhtiniana sobre a construção ativa do saber as palavras do outro
vão se tornando palavras minhas quando as incorporamos em nosso discurso. O
processo de aprendizagem nessa perspectiva ocorre de forma dialética e dinâmica,
pois em cada palavra alheia eu busco uma palavra minha.
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A cada palavra da enunciação que estamos em processo de
compreender, fazemos corresponder uma série de palavras nossas,
formando uma réplica. Quanto mais numerosa e substanciais forem,
mais
profunda
e
real
é
a
nossa
compreensão
(BAKHTIN/VOLOCHÍNOV, 2009, p. 137).

Esse movimento de incorporação da palavra do outro como minhas palavras
relaciona-se com o conceito de internalização desenvolvido por Vygotsky. Em sua
teoria podemos compreender que a linguagem enquanto um sistema simbólico
possibilita a mediação entre o sujeito e o objeto de conhecimento conduzindo-o à
interpretação do real.
Por meio do domínio dos instrumentos de mediação e das relações
interpessoais e intrapessoais o sujeito internaliza os conhecimentos presentes em
seu meio social e cultural, o que possibilita a construção de sua própria consciência.
Partindo dessa premissa, é possível afirmar que a educação é de suma
importância nesta relação, pois nos eventos de ensino-aprendizagem, apesar das
adversidades localizadas neste cenário, a criança é conduzida a desenvolver a
linguagem através do contado direto com seus pares.
O professor tem papel essencial neste processo, pois precisa considerar os
conceitos espontâneos desenvolvidos pela criança, bem como mediar o processo de
elaboração dos conceitos científicos que segundo Vygotsky ―não são assimilados
nem decorados pela criança, não são memorizados, mas surgem e se constituem
por meio de uma imensa tensão de toda a atividade do seu próprio pensamento‖
(VIGOTSKI, 2001, p. 260).
Para Vigotski (2005), os conceitos científicos se formam a partir de um
sistema hierárquico de inter-relações, e podem ser considerados ―o meio pelo qual a
consciência e o domínio se desenvolvem, sendo mais tarde transferidos a outros
conceitos e a outras áreas de pensamento‖ (VIGOTSKI, 2005, p. 115).
De acordo com o teórico a construção dos conceitos envolve funções
intelectuais como atenção deliberada, memória lógica, abstração, capacidade para
comparar e diferenciar o que indica processos analíticos. Em contrapartida a
elaboração dos conceitos espontâneos relaciona-se com a experiência concreta
imediata. ―Ao operar com conceitos espontâneos, a criança não está consciente
deles, pois sua atenção está sempre centrada no objeto ao qual o conceito se refere,
nunca no próprio pensamento" (Op. cit., p. 115).
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Compreende-se que esses conceitos possuem íntima relação, pois como
salienta Vigotski (2001)

O conceito espontâneo, que passou de baixo para cima por uma
longa história em seu desenvolvimento, abriu caminho para que o
conceito científico continuasse a crescer de cima para baixo, uma
vez que criou uma série de estruturas indispensáveis ao surgimento
de propriedades inferiores e elementares do conceito. De igual
maneira, o conceito científico, que percorreu certo trecho de seu
caminho de cima para baixo, abriu caminho para o desenvolvimento
dos conceitos espontâneos, preparando de antemão uma série de
formações estruturais indispensáveis à apreensão das propriedades
superiores do conceito. Os conceitos científicos crescem de cima
para baixo através dos espontâneos. Esses abrem caminho para
cima através dos científicos (VIGOTSKI, 2001, p. 349-50).

Damazio (2000, p.54) a partir dos estudos de Vygotsky entende os conceitos
espontâneos como ―categorias ontológicas, intuitivas e próprias de cada indivíduo,
desenvolvidas sem a necessidade de escolarização formal‖ e os conceitos
científicos são definidos como uma construção que precisa ser realizada por uma
ação mediada, pois ―têm como características fundamentais um alto nível de
sistematização, de hierarquização e logicidade, expressas em princípios, leis e
teorias‖ (Damazio, 2000, p.54).
Nesse sentido, compreende-se que não basta apenas apresentar os
conceitos para os alunos em uma abordagem informativa, pois é necessário que os
processos de ensino-aprendizagem sejam configurados em um viés sociocultural,
conduzindo-se pela compreensão ativa dos conceitos para que a prática educativa
possibilite

efetivamente

o

desenvolvimento

humano,

tornando-se,

portanto,

transformadora.
Visando a investigação sobre os processos de ensino-aprendizagem em um
contexto em que a tecnologia educacional está inserida dentro do espaço da sala de
aula, a presente pesquisa buscará através da interlocução com Vygotsky e Bakhtin a
compreensão dos fenômenos investigados, numa perspectiva em que os sujeitos
são identificados como formadores de todo o processo, pois são seres de
linguagem.
Ouvir os discursos que se entrelaçam nas práticas educativas baseando-se
nos construtos teóricos apresentados neste capítulo, conduzirá essa produção ao
encontro com o conhecimento em uma visão humana, uma vez que a perspectiva
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histórico-cultural direciona as lentes do pesquisador para a focalização da palavra do
outro como uma fonte genuína para a compressão das relações dialógicas que se
estabelecem no cenário educativo.
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3. A METODOLOGIA DE PESQUISA: UM ENCONTRO DO EU COM O
OUTRO

Qualquer objeto do saber (incluindo o homem) pode ser percebido e
conhecido como coisa. Mas o sujeito como tal não pode ser
percebido e estudado como coisa porque, como sujeito e
permanecendo
sujeito,
não
pode
tornar-se
mudo;
consequentemente, o conhecimento que se tem dele só pode ser
dialógico.

Mikhail Bakhtin

Buscando a compreensão sobre os eventos de ensino-aprendizagem
propiciados pela utilização de computadores portáteis, a partir da lente com que olho
o mundo, escolho para desenvolver a presente pesquisa de Mestrado em Educação
a investigação qualitativa de abordagem histórico-cultural, orientada pela teoria
enunciativa da linguagem de Mikhail Bakhtin e pela teoria da construção social do
conhecimento de Lev Vygotsky.
No capítulo anterior a discussão perpassou pelas especificidades que
envolvem as relações entre professores e alunos na construção de processos de
ensino-aprendizagem e suas influências no desenvolvimento do pensamento e da
linguagem, tendo como referência a perspectiva dialógica (Bakhtin) e a perspectiva
interacional (Vygotsky) de construção de conhecimento,
Direcionada pelo recorte teórico apresentado no Capítulo 2, o qual está
interligado à abordagem metodológica escolhida para essa investigação, serão
apresentados neste capítulo os pressupostos teóricos que dimensionam a
perspectiva histórico-cultural, seguindo a proposição de que metodologia e teoria
caminham por direções simétricas, mesclando-se em uma íntima relação de
construção dialógica/humana do conhecimento científico.
A concepção que permeia essa discussão, a qual será apresentada ao longo
de toda essa seção está relacionada com a compreensão do pesquisador (eu) como
um ser integrante dos processos de ensino-aprendizagem investigados, portanto
(co)formador da cena dialógica investigada. É neste sentido, que serão
apresentadas as concepções e os percursos metodológicos relacionados com o
encontro dialógico com sujeitos investigados (outros).
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3.1. A pesquisa na perspectiva histórico-cultural: um diálogo com
Bakhtin e Vygotsky
A abordagem histórico-cultural ―percebe os sujeitos como históricos, datados,
concretos, marcados por uma cultura como criadores de ideias e consciência que,
ao produzirem e reproduzirem a realidade social são ao mesmo tempo produzidos e
reproduzidos por ela‖ (FREITAS, 2002, p.22).
A pesquisa de cunho histórico-cultural possibilita identificar pesquisador e
pesquisado em uma relação intermediada pela linguagem em que a interação se
constitui como um ato dialógico e responsivo, ou seja, todos os sujeitos têm voz e
assumem uma atitude responsiva ativa. Em Bakhtin (2003):
Toda compreensão da fala viva, do enunciado vivo é de natureza
ativamente responsiva (embora o grau desse ativismo seja bem
diverso); toda compreensão é prenhe de resposta, e nessa ou
naquela forma a gera obrigatoriamente: o ouvinte se torna falante. A
compreensão passiva do significado do discurso ouvido é apenas um
momento abstrato da compreensão ativamente responsiva real e
plena, que se atualiza na subsequente resposta em voz real alta
(BAKHTIN, 2003, p. 271).

Para Bakhtin o sujeito interage socialmente por meio da linguagem, sendo o
diálogo considerado a forma mais importante da interação verbal.
―A experiência verbal individual do homem toma forma e evolui sob o
efeito da interação contínua e permanente com os enunciados
individuais do outro. É uma experiência que se pode, em certa
medida, definir como um processo de assimilação, mais ou menos
criativo das palavras do outro, e não as palavras da língua‖
(BAKHTIN, 2003, p.314).

Nesse sentido, entende-se que por meio da enunciação é que a interação
verbal se efetiva como um fenômeno social. Toda palavra é dirigida a outrem,
compreendendo a fala, a linguagem, a enunciação como um produto de natureza
social. Bakhtin/Volochínov (2009) define a ―enunciação‖ como ―produto da interação
de dois indivíduos socialmente organizados‖ (p.112).
O sujeito emite a fala em função de um interlocutor e o valor da enunciação
só é possível nessa situação social. O horizonte social do locutor, o tipo de vida, de
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emprego, o tipo de interesses, definem as enunciações que serão feitas para o
auditório pessoal de cada sujeito. Desta forma, a enunciação é sempre dirigida a
alguém.
A palavra é um produto da interação social e é dita de um certo lugar em uma
certa situação e deve-se levar em consideração os ambientes e a situação da fala.
Bakhtin/Volochínov (2009) enfatiza que a situação dá forma à enunciação. Esta
situação é fundamental, pois algo dito deve ser entendido compreendendo o
ambiente no qual esse enunciado é formulado. A situação assim como a entonação
determinam a fala do sujeito: ―a situação social mais imediata e o meio social mais
amplo determinam completamente e, por assim dizer, a partir do seu próprio interior,
a estrutura da enunciação‖ (BAKHTIN, 2003, p.113).
De acordo com Bakhtin/Volochínov (2009, p.140) ―não se pode construir uma
enunciação sem modalidade apreciativa‖. Quando um conteúdo é expresso pela fala
viva, ele se constitui como acento apreciativo, ou seja, a expressividade não está na
palavra, mas é dada a ela pela entonação expressiva.
Segundo Bakhtin/ Volochínov (2009, p.132), ―a entoação é determinada pela
situação imediata e frequentemente por suas circunstâncias mais efêmeras‖. No
diálogo podem ser verificados momentos com maior ênfase na valoração,
observados com acentuação do tom da voz ou ampliação da frase. Constatar as
emoções na fala proporciona ao pesquisador uma análise pautada no acento
apreciativo.
Nessa perspectiva, compreender não se restringe a um posicionamento
apenas discursivo, mas pode ser definido como uma forma de se apropriar dos
discursos para que a enunciação possa se constituir. Para Bakhtin ―compreender é
opor à palavra do locutor uma contrapalavra” (BAKHTIN/VOLOCHÍNOV, 2009, p.
137).
Neste entrecruzamento de vozes emerge a categoria central do pensamento
bakhtiniano: o dialogismo. Para Brait (2005, p. 94) o dialogismo pode ser
interpretado como ―o elemento que instaura a constitutiva natureza interdiscursiva da
linguagem‖. Este termo refere-se às relações que o homem estabelece com o
mundo utilizando-se da linguagem e da comunicação em seu aspecto de
reciprocidade com o diálogo. É inserido em uma cadeia complexa e organizada de
enunciados que o homem se afirma como sujeito social numa relação de alteridade,
visto que neste processo ele se reconhece e reconhece o outro.
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Discutindo esses conceitos Geraldi (2003, p.42) diz que a alteridade é a
capacidade de ―pressupor-se ao Outro como existente e reconhecido pelo ―eu‖ como
Outro que não-eu‖ e a dialogia ― qualifica a relação essencial entre o eu e o Outro‖.
Nesta abordagem do outro como constituinte do eu, Bakhtin (2003),
esclarece que

O indivíduo não tem apenas meio e ambiente, tem também horizonte
próprio. A interação do horizonte do cognoscente com o horizonte do
cognoscível. Os elementos de expressão (o corpo não como uma
materialidade morta, o rosto, os olhos, etc); neles se cruzam e se
combinam duas consciências (a do eu e a do outro); aqui o eu existe
para o outro com o auxílio do outro (BAKHTIN, 2003, p. 394).

A alteridade, então, pode ser pensada como o espaço de encontro do eu e do
outro, em que o produto dessa relação se manifesta, por meio dos enunciados
concretos. Em Bakhtin, a questão da alteridade fundamenta-se teoricamente no
conceito de excedente de visão e de exotopia. ―Só minha posição exotópica, que me
dá um excedente de visão em relação ao outro, pode me levar a compreendê-lo com
sua relação a mim no acontecimento singular do ser‖ (BAKHTIN/VOLOCHÍNOV,
1999. p. 23, apud Freitas, 2003a, p. 09)‖. Neste sentido, focalizo o nosso
inacabamento e o inacabamento do outro nas palavras de Geraldi:
Está na incompletude a energia geradora da busca da completude
eternamente inconclusa. E como incompletude e inconclusão andam
juntas, nossas identidades não se revelam pela repetição do mesmo,
do idêntico, mas resultam de uma dádiva da criação do outro que,
dando-nos um acabamento por certo sempre provisório, permite-nos
olhar a nós mesmos com seus olhos. Como muitos são os outros em
cujos olhos habitamos para dar-nos um acabamento, nossas
identidades são múltiplas, estabilidades instáveis a que sempre
regressamos (GERALDI, 2003, p. 65).

A identidade, então, pode ser entendida como um movimento em direção ao
outro, um reconhecimento de si pelo outro. Pelas palavras de Geraldi (2003)
podemos inferir que nossa identidade é formada pela criação do outro, que ao nos
dar acabamento faz com que o nosso olhar se volte para nós mesmos com os olhos
do outro, sendo a linguagem o elemento de ligação.
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Relacionando esses conceitos com a ação do pesquisador visualizo duas
perspectivas, ou seja, a ação do pesquisador em busca da compreensão com o
olhar do outro, ao mesmo tempo em que ele precisa retornar à sua exterioridade
para aplicação do seu próprio olhar. Sobre esta questão Bakhtin (2003) diz que:
Urge que o excedente de minha visão complete o horizonte do outro
indivíduo contemplado sem perder a originalidade deste. Eu devo
entrar em empatia com esse outro indivíduo, ver axiologicamente o
mundo de dentro dele tal qual ele o vê, colocar-me no lugar dele e,
depois de ter retornado ao meu lugar, completar o horizonte dele
com o excedente de visão que desse meu lugar se descortina fora
dele, convertê-lo, criar para ele um ambiente concludente a partir
desse excedente da minha visão, do meu conhecimento, da minha
vontade e do meu sentimento (BAKHTIN, 2003, p. 23).

Estes conceitos são fundamentais para pensarmos as especificidades da
pesquisa em ciências humanas, visto que o encontro do pesquisador com outro
assinala para a construção de um saber dialógico e alteritário, o qual não pode ser
considerado neutro, na medida em que a atuação do pesquisador pressupõe a
produção de discursos e saberes que conduzirão a processos de mudança do meio
e dos sujeitos pesquisados.
No texto A pesquisa em ciências humanas: uma leitura bakhtiniana Solange
Jobim e Elaine Albuquerque (2012) ao discorrerem sobre relação do pesquisador e
seu outro ressaltam que:
[...] o pesquisador rompe com a pretensa neutralidade na produção
do conhecimento em ciências humanas, deixando-se afetar pelas
circunstâncias e pelo contexto em que a cena da pesquisa se
desenrola. Na medida em que este fato é inevitável, a questão para o
pesquisador não é mais controlar a sua performance para minimizar
ao máximo as consequências de suas atitudes no campo, mas, ao
contrário, faz-se mister tornar explícito no seu relato o modo como as
circunstâncias o afetam. Em outros termos, o pesquisador se indaga
sobre a especificidade do conhecimento que é produzido de forma
compartilhada, na tensão entre o eu e o outro, por meio de uma
cumplicidade consentida entre ambos (JOBIM, ALBURQUEQUE,
2012, p.112).

As autoras ainda colocam que o pesquisador não lança perguntas visando
respostas que atendam os objetivos predefinidos, pois ―ao perguntar e também
responder coloca-se como sujeito, que, do lugar de pesquisador, traz perspectivas e
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valores diversos sobre as experiências compartilhadas com os sujeitos da pesquisa‖
(JOBIM, ALBURQUEQUE, 2012, p.116).

Pensar a pesquisa nas ciências humanas, neste sentido, assinala para uma
postura transformadora do pesquisador, no que se refere à produção do
conhecimento e à sua relação com o pesquisado. Tanto pesquisador como
pesquisado são autores de seu discurso, portanto, sujeitos ativos no processo de
pesquisa, na medida em que no cerne das relações dialógicas são capazes de
aprender, refletir e transformar o meio em que estão inseridos, bem como se
transformar.
Vigotski (2010) concebe a pesquisa como uma relação entre sujeitos em que
o homem deve ser estudado em seu processo: ―Estudar alguma coisa
historicamente significa estudá-la no processo de mudança: este é o requisito básico
do ato dialético‖ (VIGOTSKI, 2010, p.68).
Essa visão está presente no materialismo-histórico-dialético em que o
pesquisador não visa somente conhecer e interpretar o mundo, mas sim transformálo. O pesquisador diante desta perspectiva parte do real, do concreto, analisando o
homem como um ser mutável e posicionando-se de maneira crítico-reflexiva. Esse
aprofundamento indica um processo histórico.
Bakhtin e Vygotsky não definiram uma maneira de fazer pesquisas, mas
ambos os autores fundamentaram suas teorias no materialismo histórico-dialético.
Essa concepção considera o homem sob a perspectiva da totalidade em suas
relações com o outro e com o mundo.
Freitas (2002) assegura que a abordagem histórico-cultural se fundamenta no
materialismo histórico-dialético, visando superar os reducionismos das concepções
empiristas e idealistas que predominaram no tempo em que Bakhtin e Vygotsky
viveram. Os autores elaboraram uma síntese dialética entre objetividade e
subjetividade, concebendo o sujeito em sua singularidade, mas situando-o em
relação ao seu contexto histórico e social.
Marília Amorim (2002) no texto Vozes e silêncio no texto de pesquisa em
ciências humanas ao tecer considerações sobre a teoria bakhtiniana e suas relações
com a pesquisa em ciências humanas, nos diz que o texto é como um ―lugar de
produção e de circulação de conhecimentos, na medida em que a escrita de
pesquisa não se reduz a uma simples transcrição de conhecimentos produzidos em
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situação de campo‖ (p. 8). A autora aponta para a importância da percepção das
diferentes vozes em um texto para uma compreensão crítica.
Freitas (2003) caracteriza as contribuições da pesquisa qualitativa de
abordagem histórico-cultural para as ciências humanas, expondo seus aspectos
fundamentais:
 A fonte dos dados é o texto (contexto) no qual o acontecimento
emerge, focalizando o particular enquanto instância de uma
totalidade social.
 Procura-se, portanto, compreender os sujeitos envolvidos na
investigação para, através deles, compreender também o seu
contexto.
 As questões formuladas para a pesquisa não são estabelecidas a
partir da operacionalização de variáveis, mas se orientam para a
compreensão dos fenômenos em toda a sua complexidade e em seu
acontecer histórico. Isto é, não se cria artificialmente uma situação
para ser pesquisada, mas vai-se ao encontro da situação no seu
acontecer, no seu processo de desenvolvimento.
 O processo de coleta de dados caracteriza-se pela ênfase da
compreensão, valendo-se da arte da descrição que deve ser
complementada, porém, pela explicação dos fenômenos em estudo,
procurando as possíveis relações dos eventos investigados numa
integração do individual com o social.
 A ênfase da atividade do pesquisador situa-se no processo de
transformação e mudança em que se desenrolam os fenômenos
humanos, procurando reconstruir a história de sua origem e de seu
desenvolvimento.
 O pesquisador é um dos principais instrumentos da pesquisa
porque, sendo parte integrante da investigação, sua compreensão se
constrói a partir do lugar sócio-histórico no qual se situa e depende
das relações intersubjetivas que estabelece com os sujeitos com
quem pesquisa.
 O critério que se busca numa pesquisa não é a precisão do
conhecimento, mas a profundidade da penetração e a participação
ativa tanto do investigador quanto do investigado. Disso resulta que
pesquisador e pesquisado têm oportunidade para refletir, aprender e
ressignificar-se no processo de pesquisa (FREITAS, 2003b, p. 2728).

A análise desses aspectos sinaliza para o processo de compreensão
considerando a importância das vozes dos referenciais teórico-metodológicos
(textos), escolhidos para o embasamento no processo de pesquisa. Sobre este
assunto Amorim (2004, p.195) enfatiza que ―um texto só pode se dizer através de
outro e que, a cada vez que é lido, um novo sentido se revela‖. A autora acrescenta
que o trabalho do pesquisador em ciências humanas centra-se em ―reler e
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reescrever‖. ―Ou se lê textos teóricos, ou se reinterpreta textos recolhidos no campo‖
(AMORIM, 2004, p.195).
Na teoria bakhtiniana a fonte de dados também se constitui como texto
(contexto), em que cada vez que é lido novos sentidos são construídos. Pelas
palavras de Freitas e Ramos (2010):

Compreendemos, de acordo com Bakhtin, que a fonte de dados é
sempre o texto, o que significa dizer que onde se procura o homem
se encontra texto. Por isso, para compreender seu objeto um outro
sujeito o pesquisador necessita compreender seu texto, aqui
entendido por suas falas, escrituras e gestos; aquilo que de alguma
maneira emana um sentido. E esses textos são produzidos por
sujeitos historicamente situados, em interação com o meio
sociocultural em que vivem, sendo portadores de uma determinada
visão de mundo e de um determinado sistema de valores. Por isso, o
homem deve ser estudado em sua especificidade, isto é, enquanto
um ser expressivo, falante e produtor de textos. Decorre destes
pressupostos a ideia de que a construção e a organização do
conhecimento só tem sentido se compartilhada com o outro; o que
imprime, portanto, à alteridade, lugar privilegiado no contexto da
investigação (FREITAS, RAMOS, 2010, p.9).

Os pressupostos apresentados indicam que a pesquisa na perspectiva
histórico-cultural revela-se como uma busca incessante pelo encontro com a
coerência epistemológica que se processa no próprio desenvolvimento da pesquisa.
O agir do pesquisador propicia intervenções no campo, uma vez que de seu ato
investigativo emanam elementos de reflexão gerados a partir de seu contexto
histórico, de suas lentes.

3.2. Sentidos e significados em Bakhtin e Vygotsky: metodologia
em questão

Método não é algo abstrato. Método é ato vivo, concreto, que se
revela em nossas ações, na nossa organização do trabalho
investigativo, na maneira como olhamos as coisas do mundo.
Bernadete Gatti
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Assumindo a perspectiva histórico-cultural entendo o método não como um
percurso abstratamente definido que visa a partir de instrumentos desvelar a
realidade, mas sim como Gatti (2003), diz:

O método nasce do embate de ideias, perspectivas, teorias, com a
prática. Ele não é somente um conjunto de regras que ditam um
caminho. É também um conjunto de crenças, valores e atitudes. Há
que se considerar o aspecto interiorizado do método, seu lado
intersubjetivo, e, até em parte personalizado pelas mediações do
investigador. Ou seja, o método, para além da lógica, é vivência do
próprio pesquisador com o pesquisado (GATTI, 2003, p. 11).

Nesse sentido, método se constitui como a própria investigação, propiciando
o estabelecimento de uma relação entre teoria e prática como elemento norteador
para a compreensão da realidade. ―Não há método sem algum tipo de teorização ou
sem pelo menos uma perspectiva de hipóteses [...]‖ (GATTI, 2003, p.13).
Vigotski (2010, p.69) diz que o método pode ser considerado ―ao mesmo
tempo, pré-requisito e produto, o instrumento e o resultado do estudo‖ quando a
teoria se torna elemento fundamental para dar sentido aos fenômenos investigados.
Na perspectiva deste autor o método é focalizado com rigor, mas sem rigidez e com
flexibilidade, se aliando ao objeto para construção do percurso.
A pesquisa na abordagem histórico-cultural é fundamentalmente de caráter
qualitativo, na medida em que se baseia nos processos interpretativos, buscando a
compreensão dos significados e sentidos construídos nos processos dialógicos que
se efetivam no encontro do pesquisador com seu outro, bem como com as
diferentes vozes que permeiam o campo de pesquisa.
A busca pela investigação dos fenômenos estudados foca-se na singularidade
das situações, compreendendo que não é possível o conhecimento de resultados
acabados, genéricos na medida em que o pesquisador encontra-se imerso em
contextos específicos. De acordo com André (2007), para se desenvolver um estudo
da sala de aula, faz-se necessário considerar a história de cada ator participante do
processo, assim como as condições específicas do processo de apropriação dos
conhecimentos.
De acordo com os estudos dessa autora o interesse dos pesquisadores pela
utilização de metodologias qualitativas no campo da educação no Brasil vem se
intensificando nos últimos vinte anos.
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Bogdan e Biklen (1994) indicam que ―o objetivo principal da abordagem
qualitativa é o compreender de forma global as situações, as experiências, os
significados das ações e das percepções dos sujeitos através da sua elucidação e
descrição‖ (p.67). Dessa forma, entende-se que o pesquisador precisa transcender a
análise explicativa utilizando-se de lentes capazes de ir ao encontro da essência dos
fenômenos, compreendo-os/interpretando-os em sua gênese.
Esta pesquisa também se configura pelo formato de estudo de caso, o qual é
definido por André (1984) como aquele que busca ―retratar o idiossincrático e o
particular como legítimos em si mesmos‖. Esse tipo de investigação é voltado para o
―desenvolvimento de um conhecimento ideográfico, isto é, que enfatiza a
compreensão dos eventos particulares (casos)‖ (ANDRÉ, 1984, p. 52). A autora
apresenta sete princípios gerais relativos aos estudos de caso caracterizando-os
como aqueles que
[...] ―buscam a descoberta. Mesmo que o investigador parta de
alguns pressupostos que orientam a coleta inicial de dados, ele
estará constantemente atento a elementos que podem emergir como
importantes durante o estudo como aspectos não previstos ou
dimensões não estabelecidas a priori‖.
[...] ―enfatizam a interpretação em contexto‖.
[...] ―procuram representar os diferentes e, às vezes, conflitantes
pontos de vista presentes numa situação social‖.
[...] ―usam uma variedade de fontes de informação‖,
[...] ―revelam experiência vicária e permitem generalizações
naturalísticas. O pesquisador procura descrever experiência que ele
está tendo no decorrer do estudo de modo que, os leitores possam
fazer ―generalizações naturalísticas‖.
[...] ―procuram retratar a realidade de forma completa e profunda‖.
[...] ―focalizando (a) como um todo, mas sem deixar de enfatizar
detalhes, as circunstâncias específicas que favorecem uma maior
compreensão desse todo‖.
[...] ―são elaborados numa linguagem e numa forma mais acessível
do que os outros tipos de relatórios de pesquisa‖ (ANDRÉ, 1984, p.
52).

Nessa abordagem é importante ressaltar a importância do olhar do
pesquisador em relações aos seus sujeitos e o meio, visão essa imbuída de
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percepções e valores, compreensões que remetem a um processo de construção de
significados e sentidos.
Vygotsky na teorização sobre a relação entre pensamento e palavra centra
seus estudos nos significados, embora também trabalhe com os sentidos. Para o
autor:
O sentido de uma palavra é a soma de todos os fatos psicológicos
que elas despertam em nossa consciência. O sentido é sempre uma
formação dinâmica, fluída, complexa que têm várias zonas de
estabilidades variadas. O significado é apenas uma dessas zonas de
sentidos que a palavra adquire no contexto de algum discurso, uma
zona mais estável uniforme e exata‖ (VIGOTSKI, 2001 p.465).

O significado tem um menor índice de variação do que o sentido. Em
contextos diferentes a palavra pode ter o seu sentido modificado, mas não o seu
significado.
Na formulação teórica de Bakhtin, diferentemente de Vygotsky, o sentido, sob
uma ótica filosófica e dialética é considerada categoria central. Nesta teoria o
significado é considerado algo estático, sendo focalizado sob uma ótica linguística e,
sentido é definido como “as respostas às perguntas‖. Compreende-se que aquilo
que não se responde não tem sentido afastando-se do diálogo. O significado está
excluído do diálogo, quando extraído de modo deliberado, na perspectiva de
exposição de definições. No entanto, é necessário o significado para criar sentidos.
Para Bakhtin, o sentido é infinito e vai se atualizando, ou seja, ele é sempre
dialógico, pois está em contato com outro sentido (do outro), mesmo que seja no
diálogo do discurso interior.
A cena dialógica composta por pesquisador e pesquisado é formada por fatos
reais estabelecida pela interlocução de valores e semânticas. Esse processo se
constitui como dinâmico e vivo sendo essencialmente permeado por uma construção
de conhecimento que se realiza pelas experiências estabelecidas pelos sujeitos
envolvidos. Assim, ―o pesquisador do campo das ciências humanas está, portanto,
transitando no terreno das descobertas, das revelações, das tomadas de
conhecimento, das comunicações, das produções de sentido entre o eu e o outro‖
(JOBIM, ALBUQUERQUE, 2012, p.110).
Diante do exposto entendo que para a coerência com a perspectiva históricocultural, o pesquisador precisa mergulhar no cenário dos significados e sentidos, os
quais são fundamentalmente contruídos nas situações de pesquisa, por meio de
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uma concepção alteritária e dialógica de produção de saberes. Percorrer por esses
caminhos constitui-se ponto fundamental para a compreensão dos fenômenos
investigados, que só pode se realizar com o contato direto com o discurso alheio.
Percorrer pelos sentidos e signficados da enunciação, emitidas em um
posicionamento ativo do outro se constitui como o meio para a compreensão do
cenário envolvido.
É nessa relação que dialogismo e alteridade se mesclam, sendo a
reciprocidade entre os discursos fator determinante para a produção do saber. Os
sentidos são construídos pelo conhecimento do outro em uma perspectiva alteritária
a qual ―vivida pelo sujeito no âmbito das interações sociais serve como um espelho
daquilo que em mim se esconde, e que só se revela a mim na relação com o outro‖
(Op.cit., 2012, p.113).
Para Jobim e Albuquerque (2012, p.112) ―o pesquisador se indaga sobre a
especificidade do conhecimento que é produzido de forma compartilhada, na tensão
entre o eu e o outro, por meio de uma cumplicidade consentida entre ambos‖.
Com respaldo nos dizeres de Amorim (2004), em que a autora identifica o
outro como aquele ―a quem me dirijo em situação de campo e de quem eu falo no
meu texto‖ (AMORIM, 2004, p. 22) é que me debruço na elaboração da presente
produção, mas sob o enfoque de que a ressonância dos fatos e vozes que se
interligam dialogicamente no cenário investigativo é o componente essencial para a
composição do corpus discursivo.
Anteriormente à exposição analítica é importante o mapemento do percurso
pelo campo de pesquisa e, consequentente do encontro com os sujeitos
pesquisados, o qual pode ser observado no item que se segue.

3.3. Os passos do caminhar: o movimento da investigação
No primeiro contato com o campo foi solicitada na Secretaria de Educação do
município de Tiradentes a autorização para a realização da pesquisa. Essa
autorização foi concedida no início ano de 2013, quando atuava como professora
nos anos iniciais do ensino fundamental na rede de ensino do munícipio.
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É importante ressaltar que devido a este contato profissional com a rede, não
tive dificuldades para a minha inserção no campo, principalmente pelo fato da
Escola Municipal Marília de Dirceu (EMMD), na qual lecionei por quase três anos, ter
sido escolhida como locus da pesquisa.
Nos primeiros contatos com o campo de pesquisa busquei através dos
instrumentos metodológicos grupo focal e entrevistas individuais dialógicas,
compreender os direcionamentos do PROUCA em Tiradentes/MG, assim como a
sua significação nas escolas do município, considerando o histórico de implantação
do programa e as aplicabilidades no ano letivo de 2013.
O grupo focal foi realizado com sete professoras que lecionam nos 4° e 5°
anos do ensino fundamental na EMMD. No diálogo estabelecido foi possível
compreender as percepções e os sentidos que as professoras atribuem ao
PROUCA, mediante o contexto educativo em que atuam.
Os relatos se realizaram em uma perspectiva crítica, demonstrando as
insatisfações, os anseios e as inseguranças que marcam a presença dos laptops
educacionais dentro do espaço da sala de aula e, consequentemente os reflexos
dessa realidade na prática educativa desenvolvidas pelas docentes.
Apesar dos problemas elencados por todas as professoras foi possível
perceber, por meio de seus enunciados, que elas almejam a continuidade do
PROUCA no município e que aguardam ações eficazes por parte dos órgãos
responsáveis.
É notória a insatisfação, no que se refere ao gerenciamento de questões que
envolvem o contexto escolar em que estão inseridas, a qual pôde ser observada na
análise contundente que as docentes realizaram sobre política educacional regida
no município.
Foi neste viés que o grupo focal foi realizado, em que o entrelaçamento das
questões de pesquisa com as reflexões desenvolvidas pelas professoras me
possibilitou o contato direto com a realidade que envolve o PROUCA no município
de Tiradentes.
Por meio da fala real empreendida pelos sujeitos pesquisados, cada qual com
seu acento de valor apreciativo, emitidas em momentos de maior ou menor
valoração foi possível construir significados e sentidos sobre o tema investigado. Por
meio da dialogia bakhtiniana pude compreender que o pesquisador age no sentido
do ―julgamento de valor inerente a toda palavra viva, revelado pela acentuação e
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pela entoação expressiva da enunciação‖, no sentido da compreensão do objeto
investigado (BAKHTIN/VOLOCHÍNOV, 2009, p. 198).
Gatti (2012, p.12) define o grupo focal como uma técnica de levantamento de
dados para capturar formas de linguagem, expressões e tipos de comentários de
determinado segmento que se produz pela dinâmica interacional de um grupo de
pessoas. A autora (2012, p. 9) ao citar Morgan e Kruger (1993), diz que a pesquisa
com grupos focais ―tem por objetivo captar, a partir das trocas realizadas no grupo
conceitos, sentimentos, atitudes, crenças, experiências e reações, de um modo que
não seria possível em outros métodos‖, pelo fato desta técnica propiciar o confronto
de variados pontos de vista e emoções, ―pelo próprio contexto de interação criado,
permitindo a captação de significados que, em outros meios, poderiam ser difíceis
de se manifestar‖ (GATTI, 2012, p. 9).
O entrelaçamento de vozes (pesquisador e pesquisados), provenientes da
dinâmica estabelecida possibilitou às docentes um repensar sobre sua própria
prática educativa, assim como fez emergir significações que conduziram minhas
lentes para a percepção de questões importantes relacionadas com as hipóteses
previamente levantadas. Por meio do contato com o discurso das professoras, ou
seja, na imersão no discurso alheio, foi possível ampliar os olhares sobre o objeto de
investigação, pois a fala dos sujeitos investigados propiciaram novas indagações
que se desdobraram em questões norteadoras essenciais para o desenvolvimento
coerente dessa produção.
Para Bakhtin, ―a significação não está na palavra nem na alma do falante,
assim como também não está na alma do interlocutor. Ela é o efeito da interação do
locutor e do receptor produzido através do material de um determinado complexo
sonoro‖ (BAKTHIN/VOLOCHÍNOV, 2009, p. 137).
Neste sentido, foram realizadas posteriormente ao grupo focal entrevistas
individuais dialógicas com a secretária municipal de educação e com a supervisora
pedagógica, a fim de ampliar e enriquecer os dados colhidos no diálogo estabelecido
com as docentes.
A entrevista dialógica é um instrumento coerente com a abordagem históricocultural, pelo fato de não se restringir a uma troca de perguntas e respostas
norteadas por um roteiro previamente elaborado, pois privilegia trocas dialógicas
entre os sujeitos pesquisados e o pesquisador. Segundo Freitas (2002), na
entrevista realizada nesta perspectiva:

82

Os sentidos são criados na interlocução e dependem da situação
experienciada, dos horizontes espaciais ocupados pelo pesquisador
e pelo entrevistado. As enunciações acontecidas dependem da
situação concreta em que se realizam da relação que se estabelece
entre os interlocutores, depende de com quem se fala. Na entrevista,
é o sujeito que se expressa, mas sua voz carrega o tom de outras
vozes, refletindo a realidade de seu grupo, gênero, etnia, classe,
momento histórico e social (FREITAS, 2002, p.29).

É importante que o pesquisador atue de forma que consiga gerar reflexões,
intervindo e completando a falas dos sujeitos pesquisados.

Agir dessa maneira

significa privilegiar o diálogo no sentido baktiniano, pois instiga um pensar e um
repensar. Os referidos relatos foram gravados em áudio e posteriormente transcritos,
visando o processo de categorização dos dados, a partir da organização e
compreensão das falas dos sujeitos pesquisados.
Ao sair do campo iniciava o processo de rememorar e refletir sobre os fatos
mais significativos. Após cada entrevista e ao término do grupo focal foram
elaboradas notas de campo, as quais foram registradas, ainda no calor dos
acontecimentos, em um editor de texto, baseando-se na bibliografia recomendada.
Bodgan e Biklen (1994, p. 150) definem a nota de campo como ―o relato
escrito daquilo que o investigador ouve, vê, experencia e pensa no decurso da
recolha, refletindo sobre os dados de um estudo qualitativo‖.
Para o desenvolvimento dessa pesquisa procurei encontrar instrumentos
metodológicos coerentes com o objeto de estudo e com a perspectiva históricocultural para a compreensão dos fenômenos investigados. No Quadro 2 é possível
observar os instrumentos metodológicos utilizados no presente estudo e a exposição
de suas aplicabilidades no campo.
Quadro 2 – Instrumentos metodológicos e formas de registro dos dados de
pesquisa

INSTRUMENTO

DADOS COLETADOS

Grupo focal

Relatos gravados e transcritos sobre
as percepções e sentidos atribuídos
pelas professoras ao PROUCA.
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Entrevistas dialógicas com secretária

Relatos gravados e transcritos sobre

municipal de educação e supervisora

os direcionamentos e valorização do

pedagógica

PROUCA no município de Tiradentes.

Análise de documento

Diálogo

com

o

Projeto

Político

Pedagógico (PPP).
Observação mediada

Acompanhamento e intervenção na
prática educativa desenvolvida por
uma professora, com ênfase nos
processos de ensino-aprendizagem
desenvolvidos a partir da utilização
dos laptops educacionais.

REGISTRO

DADOS COLETADOS

Diário de campo

Registro dos acontecimentos da sala
de aula observada e da dinâmica
pedagógica adotada pela escola.

Notas de campo

Apontamentos reflexivos sobre os
achados de pesquisa, considerando a
experiência

do

grupo

focal,

das

entrevistas individuais dialógicas e
das observações da dinâmica escolar
com foco na prática educativa da sala
de aula investigada.
Fonte: elaborado pela pesquisadora

No primeiro semestre de 2014 foi iniciado o processo de observação mediada
em uma sala de aula na EMMD, o qual se constituiu como principal instrumento
metodológico de coleta de dados desta pesquisa.
Para

a

compreensão

sobre

os

eventos

de

ensino-aprendizagem

desenvolvidos, a partir da utilização dos laptops educacionais do PROUCA, foi
realizado um acompanhamento sistemático da prática pedagógica. Para essa
análise foi realizada a observação em uma turma de 5° ano conduzida pela
professora Luíza. A apresentação e a análise das cenas dialógicas observadas
compõe o capítulo 6 desta produção.
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A escolha da referida professora foi devido aos seus relatos no grupo focal,
em que demonstrou visualizar a utilização dos laptops educacionais como uma
possibilidade viável e significativa nos processos de ensino-aprendizagem, apesar
dos contornos atuais do PROUCA nas escolas da rede municipal de Tiradentes.
As primeiras observações objetivaram o encontro com as percepções iniciais
sobre o contexto investigativo. Seguindo as proposições de Bogdan e Biklen (1994),
a inserção inicial que ocorreu durante o mês de abril de 2014, se realizou uma vez
por semana por cerca de uma hora, visando estabelecer relações que me
propiciassem tornar ―parte natural do cenário‖ (BOGDAN; BIKLEN, 1994, p. 118).
Com o fortalecimento das relações, as observações foram ampliadas e
ocorreram duas vezes por semana por cerca de duas horas até o final do mês de
setembro. ―À medida que a confiança e os conhecimentos crescem, aumentam
também as horas do período de observação‖ (Op. cit., p. 133).
Observar na perspectiva histórico-cultural significa ir além do simples anotar,
pois denota participar do evento observado, por meio do encontro com diferentes
vozes e discursos em seus aspectos gestuais, verbais e expressivos. Nos processos
de observação busquei transcender as aparências e as descrições dos fenômenos
educativos, a fim de apreender a essência, os significados e sentidos de cada
acontecimento. Este caminho foi conduzido pelo diálogo estabelecido com Aguiar e
Ozella (2006) e a teoria bakhtiniana, em que encontrei respaldo para a organização
dos achados de pesquisa em três núcleos de significação, os quais nortearam todo o
processo analítico. O percurso para a construção desses núcleos é apresentado no
capítulo 5.
O encontro com o discurso alheio possibilitado pela inserção no campo de
pesquisas em diferentes intenções e abordagens, as quais foram ilustradas no
Quadro 2, possibilitaram a construção de um olhar revestido por diferentes
significados e sentidos

construídos a partir

dos relatos e ações dos sujeitos

pesquisados.
Essa construção dialógica, que se formou durante o processo investigativo é
apresentada nos capítulos subsequentes. No entanto, para a coerência da
composição do corpus analítico é necessário menções sobre as características do
locus investigativo, o perfil dos sujeitos pesquisados, bem como a análise de
questões educativas que compõe esse cenário.
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3.4. O cenário da investigação: um diálogo com o Projeto Político
Pedagógico (PPP)

Os encaminhamentos que conduziram a fundação da Escola Municipal Marília de
Dirceu se iniciaram com a resolução, da Secretaria de Estado da Educação de
Minas Gerais, nº 9206 de 28 de fevereiro de 1998, que autorizou a municipalização
das turmas do 1º ciclo do ensino fundamental da Escola Estadual Basílio da Gama,
situada no centro de Tiradentes.
A escolha do nome da escola está relacionada com a história que envolve o
poeta e inconfidente Tomás Antônio Gonzaga e a lendária Maria Dorotéia Joaquina
de Seixas. O inconfidente registrava o seu amor platônico por Maria Dorotéia nas
entrelinhas dos poemas apaixonados que escrevia a amada, utilizando o
pseudônimo "Marília de Dirceu" para a preservação da figura de sua amada frente à
sociedade da época. Devido ao seu envolvimento com a Conjuração Mineira Tomás
Antônio Gonzaga foi preso em 21 de maio de 1787 e removido para a prisão da ilha
das Cobras e, este amor não pode mais se concretizar.
O prédio construído no século XIX pertencente ao professor e político
Comendador Assis (1821-1893), foi reservado inicialmente ao funcionamento da
denominada Escola Municipal de Ensino Fundamental (1ª a 4ª séries). Por meio do
secionamento da lei nº 1419 em 23 de abril de 1998 o nome da escola é modificado
para Escola Municipal Marília de Dirceu em uma homenagem a referida história que
perpassa o imaginário dos sujeitos que integram esse cenário.
A escola localiza-se no centro de Tiradentes e funciona atualmente, no período
da manhã, de 7h às 11h20min com atendimento à três turmas de 4° ano e três
turmas de 5° ano do ensino fundamental. No período da tarde funciona de 12h30min
às16h50min atendendo à sete turmas do ensino fundamental, sendo uma de 1° ano,
três de 2° ano e três de 3°ano. Para a educação infantil o horário de funcionamento
é diferente, sendo de 12h50min às 16h50min com o atendimento a uma turma de 1°
período e uma turma de 2° período.
Com o passar do tempo esse prédio, que pode ser visualizado na Figura 3, foi
adaptado para uso escolar. No entanto, o PPP indica que a sua configuração física
não possuem ―adaptações para alunos com deficiências físicas e para a educação
infantil conforme exigências da resolução especifica‖.
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Figura 3 - Fachada da Escola Municipal Marília de Dirceu

Fonte: arquivos da pesquisadora

A escola tem 286 alunos e de acordo com os dados do PPP essa clientela é
formada por classes menos privilegiadas como filhos de trabalhadores da
construção civil, domésticas, diaristas, pequenos comerciantes, funcionários
públicos municipais, autônomos e desempregados.
A escola é composta por uma quadra, um pátio, um parquinho desativado,
dois banheiros masculinos e três femininos para a utilização dos alunos, um
banheiro para uso dos funcionários, uma cozinha com área de despensa, nove salas
de aula, um laboratório de informática com 24 computadores ligados à internet, duas
salas de gestão escolar, uma sala de vídeo com uma TV e um DVD onde ficam
expostos, para a consulta e leitura, livros didáticos e livros literários, visto que a
escola não tem uma biblioteca própria.
Neste espaço, encontram-se também materiais pedagógicos e as Mesas
Educacionais Alfabeto que fazem parte do Guia de Tecnologias Educacionais do
Ministério da Educação (MEC). A escola possui quatro Mesas Educacionais, as
quais são gerenciadas por uma professora que desenvolve junto aos alunos
atividades interativas de multimídia relacionadas jogos de conteúdos alfabetizadores
e pesquisas ao material teórico disponível.
No primeiro contato com o campo em abril de 2014 para a solicitação da
autorização para a realização das observações na sala da professora Luíza, foi
possível constatar que ocorreram poucas mudanças em relação à rotatividade das
docentes. Observei que apenas duas professoras que participaram do grupo focal
em 2013 passaram a atuar em outras escolas do município.
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Essa constatação foi um dado positivo, pois com o processo de
observação da dinâmica escolar, durante o ano letivo de 2014, será
possível analisar os atuais contornos do PROUCA, com
embasamentos nas significações construídas por esses sujeitos
participantes do grupo focal, as quais serão ampliadas com as novas
possibilidades de contato dentro do contexto investigativo (Nota de
Campo: 04/04/2014).

O encontro com as definições e concepções delineadas no Projeto Político
Pedagógico da escola possibilitou a compreensão dos objetivos que norteiam o
desenvolvimento dos processos de ensino-aprendizagem neste cenário, no entanto
não é explicitada no texto a concepção filosófica que norteia a construção dos
processos educativos.
Dessa forma, o foco dessa análise se direciona para a compressão das
representações sobre os anos iniciais do ensino fundamental, que se constitui como
recorte deste estudo. É destacado que para a escola é essencial o desenvolvimento
de ações que possibilitem ―que todos os alunos desenvolvam suas capacidades e
aprendam os conteúdos necessários para compreender a realidade, as relações
sociais, políticas e culturais com o propósito de agir na sociedade exercendo a
cidadania‖ (PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO, 2011, p. 16).
Algumas ações são elencadas para o alcance de tais objetivos, das quais
destaco:
Para que uma escola possa ser transformadora é necessário que
os docentes e a direção mudem suas concepções pedagógicas
arraigadas desde o tempo de alunos. (Op. cit., 2011. p.16).

As mudanças de concepções pedagógicas podem ser consideradas passos
fundamentais para a construção de uma educação emancipadora e requer
reciprocidade

entre

os

objetivos

estabelecidos,

os

quais

só

podem

ser

desenvolvidos, a partir de ações conjuntas e articuladas. Para tal, se faz necessária
uma ampla interlocução entre os sujeitos envolvidos para que a condução dos
processos educativos se realize em uma mesma sintonia.
Nesta abordagem, é afirmado no PPP que faz parte das ações da escola
propiciar ―momentos de diálogo, de formação, de discussão, debate para construir e
reconstruir

conceitos,

evidenciando

a

possibilidade

da

reorganização

dos

conhecimentos pelos próprios educadores e educandos, através de projetos‖ (Op.
cit., 2013, p. 17).
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Para a compreensão sobre como essa afirmação é processada no cotidiano
escolar, o presente estudo voltará suas lentes para as relações educativas
estabelecidas entre os sujeitos pesquisados com enfoque nos reflexos das ações
elaboradas coletivamente para o aprimoramento dos processos de ensinoaprendizagem.
No referido documento é destacado que ―o ensino fundamental tem por
objetivo a formação básica do cidadão mediante o desenvolvimento da capacidade
de aprendizagem, conhecimentos, habilidades, atitudes e valores‖ (Op. cit., 2013, p.
22). Observa-se que a escola segue as proposições indicadas nos documentos
oficiais do governo, visto que o objetivo destacado no PPP pode ser verificado nas
formas da LDB 9394/96.
Na discussão sobre as questões curriculares também é visualizada uma
conexão com a LDB, pois as proposições abordam as principais temáticas indicadas
nos Parâmetros Curriculares Nacionais para o ensino fundamental (PCN’s).

Consideramos importantes os aportes teóricos que valorizam a
criação de espaços para o desenvolvimento da curiosidade, da
capacidade de observação e de interpretação do pensamento dos
adultos, criação de situações em sala de aula em que sejam
colocados problemas a serem resolvidos e desafios. São favorecidas
as produções e exposições de ideias, os contatos com diferentes
fontes e estilos de informações, como livros, revistas, fotografias,
filmes, internet, enciclopédias, entrevistas com especialistas e
pessoas que presenciaram acontecimentos relativos aos assuntos
tratados em sala de aula. As atividades possibilitam aos alunos
distinguirem diferentes pontos de vista e diferentes interpretações
sobre diversas questões colocadas, através de exposições, mostras,
organização de jornais e diversos eventos com objetivos sociais e
culturais (Op. cit., 2011. p.17).

Os apontamentos definidos neste documento, com elucidações sobre
objetivos, metas e princípios metodológicos representam um dos embasamentos
para o encontro com os eventos de ensino-aprendizagem desenvolvidos no contexto
da sala de aula da professora Luíza, assim como possibilita o desenvolvimento de
um olhar contextualizado sobre as relações educativas estabelecidas na escola.
Visando o estabelecimento de um diálogo entre o PPP e a questão
norteadora da presente pesquisa, a qual se direciona para a compreensão dos
processos de ensino-aprendizagem no contexto da utilização dos laptops
educacionais do PROUCA, recorro ao referido texto para a construção de análises
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fundamentadas por pressupostos que definem a essência dos processos de ensinoaprendizagem desenvolvidos no cenário investigativo.
Direcionando-me por essa concepção observo que a apresentação da
temática sobre a ―Informática Educacional‖ se delineia no subitem do PPP em que a
discussão se refere às propostas pedagógicas para o ensino fundamental. De
acordo com o documento o objetivo principal é o contato do educando com a
tecnologia educacional identificando o computador como um aporte que o conduzirá
a processos criativos, a partir do contato com as interfaces computacionais e, a ação
docente constitui-se como o fio condutor para o aprimoramento dos processos de
ensino-aprendizagem desenvolvidos no contexto tecnológico.
Após esses apontamentos o PPP direciona-se para a discussão sobre
introdução do PROUCA nas escolas do municipais de Tiradentes destacando as
vantagens do computadores móveis nos processos de ensino-aprendizagem, pois
segundo o documento a sua utilização representa:






conectividade, pela qual o processo de utilização do notebook
e a interação entre estudantes e professores ocorrerão por
meio de redes sem fio conectados a internet;
incentivo ao uso de softwares livres e inserção em
comunidades para a disseminação do conhecimento;
uso pedagógicos das diferentes mídias colocadas à
disposição no notebook educacional;
[...] a imersão em uma cultura digital;
[...] o uso do equipamento em outros ambientes dentro e fora
da escola (Op. cit., 2011. p.26-27).

A discussão sobre o PROUCA se segue com indicações sobre as primeiras
ações dos órgãos responsáveis para a implementação do programa nas escolas do
município, referindo-se ao curso Formação Brasil oferecido ―pela equipe da PUC
/Minas e do MEC‖, assim como a reunião com gestores e supervisores para o
desenvolvimento do planejamento de ações para a incorporação dos laptops nas
práticas educativas.
O Projeto Político Pedagógico da Escola Municipal Marília de Dirceu é datado
de 07 de Novembro de 2011. Visando uma leitura atual sobre este documento foram
feitos contatos com profissionais responsáveis pela Secretaria Municipal de
Educação e pude e observar que o PPP que embasa as ações da escola
investigada não sofreu alterações dentro do espaço-tempo destacado.
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Essa ação representou a busca por dados sobre a abrangência e a relevância
do PROUCA no referido documento, bem como para o contato com os objetivos e as
ações delineadas para a incorporação dos laptops educacionais nos processos de
ensino-aprendizagem. Essa menção não pôde ser verificada no PPP da EMMD.
Dessa forma, ações para o contato com tais informações serão desdobradas,
por meio do encontro com os discursos dos sujeitos pesquisados. As significações
providas da teia dialógica estabelecida com o contato com o cenário investigativo,
assim como com os sujeitos que a compõe serão apresentadas nos próximos
capítulos dessa produção.
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CAPÍTULO 4. O PROUCA EM TIRADENTES: O ENCONTRO COM OS
SUJEITOS A PARTIR DO ENTRECRUZAMENTO DOS DISCURSOS
CONSTRUÍDOS

NO

GRUPO

FOCAL

E

NAS

ENTREVISTAS

DIALÓGICAS

4.1. Os primeiros contatos com o campo de pesquisa: momentos
de ressignificação
Ninguém caminha sem aprender a caminhar, sem
aprender a fazer o caminho caminhando, refazendo e
retocando o sonho pelo qual se pôs a caminhar.
Paulo Freire

Neste capítulo será apresentada a compreensão dos discursos dos sujeitos
pesquisados abordando questões relacionadas à utilização dos laptops educacionais
do PROUCA nos processos de ensino-aprendizagem, trazendo como pano de fundo
dados sobre o processo de implantação do programa nas escolas municipais de
Tiradentes.
Será estabelecida uma relação entre os discursos das sete professoras que
atuam nos anos iniciais do ensino fundamental na Escola Municipal Marília de
Dirceu (EMMD) que participaram da calorosa discussão no grupo focal realizado às
19 horas do dia 16 de outubro de 2013 e, os relatos colhidos posteriormente, nas
entrevistas individuais dialógicas com a supervisora pedagógica da escola e com a
secretária municipal de educação.
No desenvolvimento do grupo focal o objetivo foi estabelecer um diálogo com
as professoras identificando-as como companheiras de trabalho que constroem a
sua prática pedagógica, por meio de saberes, experiências, valores, fragilidades,
certezas e incertezas que são inerentes ao trabalho que elas desenvolvem.
Identifiquei-me com as situações relatadas, as quais me remeteram a minha atuação
como professora nos anos iniciais do ensino fundamental na rede municipal de
Tiradentes.
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Ao retornar ao lugar de pesquisadora, com o meu excedente de visão
consegui penetrar nas informações desejadas, bem como direcionar as minhas
lentes para a problematização de questões que se evidenciaram nos relatos,
principalmente sobre o histórico e o funcionamento atual do programa PROUCA nas
escolas do munícipio. As entrevistas dialógicas permitiram a visualização questões
importantes sobre as possibilidades de utilização dos laptops nos processos de
ensino-aprendizagem, bem como a compreensão em relação à significação e às
inserções do programa PROUCA em Tiradentes. Esses dados foram essenciais para
a contextualização da pesquisa.
Após as transcrições do grupo focal e das entrevistas procurei me afastar da
cena enunciativa para buscar a ―compreensão como visão do sentido, não uma
visão fenomênica e sim uma visão do sentido vivo da vivência na expressão, uma
visão do fenômeno internamente compreendido, por assim dizer, autocompreendido‖
(BAKHTIN, 2003, p.396).
Marcando com cores diferentes as falas que se relacionavam percebi que a
minha questão inicial de pesquisa, a qual se direcionava para a investigação sobre
as práticas de leitura e escrita a partir da utilização dos laptops educacionais tornouse secundária nos discursos dos sujeitos pesquisados, visto que os relatos se
convergiram para os processos de utilização dos laptops nos eventos de ensinoaprendizagem, destacando-se as repercussões da política que institui o programa no
município e seus reflexos no contexto educativo.
Como já citado na Introdução, o encontro com esses dados me permitiu
elaborar uma nova questão de pesquisa, a qual considero relevante e coerente com
a realidade atual que envolve o PROUCA em Tiradentes. O diálogo com as
professoras sobre as estratégias de utilização dos laptops fez emergir uma questão
que se tornou central nesta pesquisa:

como os laptops educacionais do PROUCA são utilizados durante eventos de
ensino-aprendizagem em uma classe do 5° ano do ensino fundamental da rede
municipal de Tiradentes/MG?

Para rememorar, seguem abaixo as minhas questões norteadoras elaboradas
a partir da questão central.
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1) Quais são as estratégias teórico-metodológicas de uma professora para a
utilização dos computadores portáteis do PROUCA pelos alunos em sala de aula?
2) Que conhecimentos e experiências conduzem a prática pedagógica de uma
professora para a utilização da tecnologia digital com seus alunos?
3) Que efeitos as práticas tecnológicas possibilitadas pela utilização dos laptops
educacionais trazem para os processos de ensino-aprendizagem?
4) Como a professora avalia a inserção dos laptops educacionais em sua prática
pedagógica?
5) Como os alunos se relacionam e aprendem com as práticas tecnológicas
propiciadas pela utilização dos laptops educacionais?
6) Quais são os reflexos da atuação do PROUCA no munícipio de Tiradentes em
relação ao contexto educativo da sala de aula da professora pesquisada?

Em meio a um emaranhado de fios dialógicos formados pelos discursos dos
sujeitos envolvidos recorri a Bogdan e Biklen (1994) para desenvolver um sistema
de categorização visando à organização dos dados. Os autores assinalam para a
importância do desenvolvimento de categorias como uma forma de classificar os
dados colhidos, os quais são compreendidos como

valores sociais e as maneiras de dar sentido ao mundo que podem
influenciar quais os processos, atividades, acontecimentos e
perspectivas que os investigadores consideram suficientemente
importantes para codificar como resultados (BOGDAN e BIKLEN,
1994, p.229).

O primeiro passo desse caminhar foi reler as falas, assim como os aspectos
observados que foram registrados nas notas de campo, o que propiciou a definição
de indicadores sob uma ótica contextualizada e relacional.
Desses indicadores foi possível separar as falas em três temas, o que
propiciou o estabelecimento de categorias e subcategorias de análise que podem
ser observadas no Quadro 3.
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Quadro 3 - Categorias e Subcategorias para o Processo de Análise
Categorias

Subcategorias

O PROUCA e a utilização dos laptops

 Histórico

nas escolas municipais de Tiradentes.

programa no munícipio.

e

significação

do

 Manutenção técnica dos laptops.
 Orientações para utilização dos
computadores portáteis.
 Perspectivas de inclusão digital.
 Possibilidades de utilização dos
laptops nos processos de ensinoaprendizagem.
Formação docente para a utilização  As
dos

computadores

portáteis

PROUCA.

aplicabilidades

do

curso

do ―Formação Brasil‖ oferecido pela PUC
Minas aos professores envolvidos no
PROUCA.
 Formação e domínio tecnológico.

Implicações para a utilização dos  Estratégias

teórico-metodológicas

laptops educacionais nos eventos de para a utilização dos laptops do
ensino-aprendizagem.

PROUCA.
 Percepções

e

experiências

dos

professores sobre a utilização da
tecnologia digital nos processos de
ensino-aprendizagem.
 Orientações pedagógicas para o
planejamento das aulas.
 Direcionamentos do PROUCA em
Tiradentes e seus reflexos na prática
educativa.

Fonte: elaborado pela pesquisadora
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Será realizada a análise dos relatos utilizando pseudônimos para a
preservação da identidade dos participantes11. A Figura 4 representa os sujeitos
envolvidos e suas atuações dentro do cenário investigado.

Figura 4 - Sujeitos participantes do grupo focal e das entrevistas individuais
dialógicas

Fonte: elaborado pela pesquisadora

11

A utilização de pseudônimos foi negociada com os sujeitos pesquisados, com consentimento
informado, assinado antes do início do grupo focal (Anexo 1) e das entrevistas individuais (Anexo 2 e
Anexo 3).
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4.2. O PROUCA e a utilização dos laptops nas escolas municipais
de Tiradentes
A cidade de Tiradentes é conhecida no cenário nacional e internacional pela
preservação de seu conjunto arquitetônico. Tombada pelo Instituto do Patrimônio
Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) vem mantendo ao longo dos tempos as
características da arquitetura colonial barroca, configurando-se como uma cidade do
século XVIII. Essa estrutura simboliza uma localidade entorpecida em seu tempo,
mas que inserida na contemporaneidade se encaminhou para fazer parte das
sociedades que estão ampliando suas relações com o saber, por meio da inserção
da tecnologia em seu cotidiano.
Em 2006 ocorreu o início do estabelecimento de medidas que propiciaram a
inserção cidade em contextos digitais. Após convênio firmado entre o Ministério das
Comunicações, a empresa internacional Syst (empresa fornecedora do ambiente
computacional baseado em software livre denominado Metasys) e a Prefeitura
Municipal de Tiradentes, a cidade foi comtemplada com o projeto denominado
―Tiradentes Digital‖.
De acordo com o portal Metasys (2006)12, que se constitui como a plataforma
do sistema operacional utilizada no projeto, o Ministério das Comunicações tinha
como objetivo que o ―Tiradentes Digital‖ possibilitasse ―o acesso do cidadão à rede
mundial, em especial de professores e alunos a microcomputadores e softwares,
com o objetivo de consolidar os programas governamentais de inclusão digital‖.
A cidade era desprovida do acesso à internet, devido a sua forma e
características barrocas. A Serra de São José que se localiza ao fundo da cidade
impede a conexão de internet wireless por se constituir como uma barreira para a
transmissão do sinal. Outro elemento que dificulta a conexão é o fato da cidade ter
suas edificações construídas de pedra com paredes muito largas o que aumenta a
possiblidade de reflexão do sinal dificultando a passagem da onda wireless.
Visando a disponibilização do acesso à internet nessa localidade foram
instaladas torres de transmissão no centro histórico, através da tecnologia Wi-

12

http://www.metasys.com.br/index.php?option=com_content&view=article&id=115&catid=1:noticiaspt&Itemid=50&lang=es
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MESH13, permitindo acesso às seis escolas da cidade (cinco municipais e uma
estadual).
Para a viabilização do ―Tiradentes Digital‖ o Ministério da Educação
disponibilizou computadores para montagem de laboratórios de informática como
parte do Programa Nacional de Informática na Educação (ProInfo). O projeto
também se direcionou para a capacitação dos profissionais envolvidos, a qual
priorizou o conhecimento do sistema e aplicativos presentes nos computadores.

Nós que estamos na rede há mais tempo, nós participamos da
capacitações quando vieram os computadores para os laboratórios.
Aí todos professores participaram de vários cursos para aprender
usar o Linux. Então, a gente sabe usar, quem está mais tempo na
rede conhece o Linux muito bem, sabe utilizar (Professora Luíza).

Em continuidade à perspectiva de inclusão digital em que a cidade estava
envolvida, Tiradentes foi incluída no ano de 2010, no então, denominado ―Programa
UCA Total‖, que possibilitou que as escolas do munícipio recebessem os laptops
modelo Classmate para serem utilizados no contexto educativo e familiar.

Figura 5 - Laptop Classmate

Fonte: http://www.cceinfo.com.br/uca/

Uma das premissas redigidas em documentos oficiais refere-se à utilização
dos laptops pelos alunos em seu ambiente familiar para que a perspectiva da
inclusão possa transcender os muros da escola. A proposta é a posse do laptop pelo
13

É uma Rede que utiliza tecnologia sem fio tanto para a interconexão de seus nós quanto para o
acesso de seus usuários. Uma das vantagens propiciadas por estas redes é a facilidade de
ampliação da sua área de cobertura. Tal fato se deve à interconexão sem fio entre os Access Points,
que dispensa a agregação de tráfego cabeada (conhecida como backhaul) presente nas atuais redes
Wi-Fi. Fonte: http://sisnema.com.br/Materias/idmat017459.htm
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aluno, ―a fim de garantir que ele (e sua família) possa levar o laptop para casa e se
beneficiar de um maior tempo de uso‖ (CÂMARA DOS DEPUTADOS, 2008, p. 44).
No entanto, a rede Wi-MESH se restringiu ao centro histórico da cidade e a
maioria dos alunos reside em bairros em que as torres de transmissão não foram
instaladas.
Dessa forma, utilização dos laptops no ambiente familiar ficou restrita ao
manuseio dos aplicativos instalados no computador, não se configurando como uma
possibilidade de encontro com diferentes saberes por meio da navegação no
ciberespaço. Para, Lévy (1999), a importância do contato com a cibercultura14 está
relacionada com o processo de mudanças nas relações com o saber, através das
novas possibilidades de contato com a informação e estilos de raciocínio. Para este
autor, ―o ciberespaço suporta tecnologias intelectuais que amplificam, exteriorizam e
modificam numerosas funções cognitivas humanas‖ (LÉVY 1999, p. 157).
Remontando a trajetória do PROUCA no município, por meio da fala dos
sujeitos pesquisados, observei que no ano de 2010 as mudanças no cotidiano
escolar, devido à inserção dos computadores portáteis nas escolas foram
gradativas, principalmente em relação à organização e à infraestrutura. Nesta fase, a
rede recebeu o número de computadores compatível com o número de alunos, no
entanto, as escolas não possuíam os armários solicitados pelo MEC para o
armazenamento dos equipamentos.
Para a efetiva implantação do programa foram definidos dois requisitos
básicos: ―a infraestrutura capaz de dar suporte ao laptop educacional e o
compromisso de uma efetiva política de formação dos gestores e professores para
dinamizar os vários processos desta fase do projeto‖ (BRASIL, 2009, p. 2).
Visando o atendimento aos objetivos do programa os armários foram sendo
instalados no decorrer de 2010 e, no ano de 2011 todas as escolas da rede
municipal, já disponibilizavam ―Um Computador por Aluno‖ dentro do espaço da sala
de aula. Nesta etapa os computadores foram separados por série e nomeados
garantindo a organização dos mesmos.
Neste período, o Ministério das Comunicações transferiu a sua tarefa de
coordenação do Projeto ―Tiradentes Digital‖ à Universidade Federal de Ouro Preto

14

De acordo com Lévy (1999), a cibercultura é a cultura contemporânea estruturada pelo uso das
tecnologias digitais em rede nas esferas do ciberespaço.
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(UFOP) que passou a desenvolver ações para operacionalizar serviços digitais, para
a manutenção da rede sem fio conectada às escolas, telecentros e outros órgãos
públicos e privados.

Dessa forma, a UFOP ficou responsável pela implantação

definitiva do projeto ―Tiradentes Digital‖, bem como pelas orientações pedagógicas
aos professores que ocorriam no próprio ambiente escolar.

Eu fui a primeira professora, eu e a Fernanda a trabalhar com esses
Classmates. E nós tivemos orientação de uma professora da UFOP
que veio aqui nos orientar. E tinha um técnico na sala de aula com a
gente, nós trabalhávamos juntos. Ela ficou durante seis meses
comigo e com a Fernanda (Professora Lígia).
Os monitores ficavam um ano na escola com o trabalho com as
professoras dentro dos laboratórios: funcionou (Secretária Municipal
de Educação).

Em 2012 o convênio permanecia firmado e relatórios sobre o processo de
utilização dos computadores do PROUCA foram realizados sob a responsabilidade
do professor Américo Tristão Bernardes coordenador do programa ―Cidades Digitais
da UFOP‖. Os dados colhidos entre 2011 e 2012 sobre a realidade de sete escolas
da rede municipal foram registrados no documento ―Monitoramento dos Serviços de
Rede‖.
Sobre a EMMD, podemos verificar as seguintes observações:
 Funcionamento da internet - banda larga. O acesso à internet está
em funcionamento.
 Recebimento dos laptops – todos os professores da rede
municipal receberam os laptops e estão planejando aulas utilizando o
recurso. Todos os alunos do ensino fundamental receberam o laptop
e estão usando nas aulas. Dez professoras fizeram o curso
presencial no ano passado e apenas duas professoras estão fazendo
o curso on-line de 180 horas (a parte da formação a distância, online, do Formação Brasil – PUC Minas, no Projeto UCA).
 Os pais e ou responsáveis pelos alunos continuam integrados do
uso deste recurso, pois vem sendo divulgado nas reuniões
agendadas na escola. Em outubro, assinaram o Termo de Cessão de
Uso, para liberação dos laptops (atividades realizadas em casa).
Desta forma, os alunos estão levando o laptop para casa.
 Os armários projetados para o armazenamento e carregamento
das baterias dos laptops, visando a segurança, estão funcionando
adequadamente.
 A infraestrutura – servidor, tubulação e roteadores - foi realizada
por uma empresa especializada e não tem dado problemas.
 Em parceria com o Projeto Tiradentes Digital, está acontecendo
monitoria na escola, de forma a dar apoio técnico e subsidiar o
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trabalho com os laptops. Desta forma, o acompanhamento de
cadastro e suporte técnico está sendo realizado na escola
(BERNARDES, 2012, p.16-7).

Ao final de 2012 esse convênio é finalizado, por motivos que não são de
conhecimento dos sujeitos pesquisados e o PROUCA passa a ser gerenciado no
município a partir de novos contornos. A manutenção técnica dos computadores de
todas as escolas do município fica sob a responsabilidade de um único técnico em
informática contratado pela Prefeitura Municipal e, as escolas dão prosseguimento
ao projeto a partir de suas próprias estratégias.
O Projeto UCA ele aconteceu realmente nos primeiros anos que foi
implantado. Teve o apoio das Universidades, do pessoal do
Ministério das Comunicações, mas depois sem esse apoio a cidade
em si não tem como manter (Secretária Municipal de Educação).

No decorrer de 2013, os laptops do PROUCA já não passavam mais pela
manutenção técnica e, somente ao final do ano letivo foi contratado um técnico em
informática, porém o seu trabalho seria voltado para a manutenção dos
computadores dos laboratórios de informática das escolas e do Departamento
Municipal de Educação.
Infelizmente hoje foi o primeiro dia que o técnico começou a trabalhar
no laboratório da escola” (Professora Lígia).
Essa pessoa que está com a gente ele está só técnico agora em
dezembro. Não sei se ele continua ou se nós teremos um outro
profissional no ano que vem. O contrato que fizemos com ele apenas
de dois meses para ele estar dando esse suporte, mas não sei se
continua (Secretária Municipal de Educação).

De acordo com Bonilla (2012, p. 39) o nosso país é marcado por uma ―uma
tradição de políticas, programas e projetos a serem instituídos, mas com
implementação lenta, que sofre as descontinuidades dos governos e a inexistência
de políticas de estado, bem como a falta de articulação com outras ações e políticas
governamentais‖.
O PROUCA inicialmente foi financiado com recursos do Programa Nacional
de Tecnologia Educacional - ProInfo Integrado e coordenado pela Secretaria de
Educação a Distância (SEED). Com a extinção dessa Secretaria em 2011, o Fundo
Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) passa a subsidiar o programa.
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No entanto, não pode ser verificado atualmente no site oficial do FNDE informações
sobre o PROUCA, bem como ele não está incluído na lista de ações e programas do
fundo.
Compreendo que ficou a cargo dos municípios o gerenciamento do PROUCA,
o que pode ser constatado pela fala da secretária municipal de educação do
município ao ser indagada sobre a realidade atual e as perspectivas de continuidade
do programa no município.
Neste ano de 2013 nós não tivemos o Projeto UCA, nós estamos
correndo atrás, mas o município assumir o Projeto UCA, sozinho,...
sem condições... Infelizmente a situação financeira não permite a
contratação de pessoal, de técnicos para a manutenção dos laptops.
Já estamos com muitos estragados. Estamos tentando alguns
contatos para 2014, uma parceria, talvez até com o IFET de São
João del-Rei, com os monitores, com os técnicos, é o que a gente
precisa para poder conseguir manter (Secretária Municipal de
Educação).

Ao retratar o cenário investigado volto minhas lentes para a significação do
PROUCA no município de Tiradentes focalizando-o como um programa de inclusão
digital que traz como uma de suas premissas a construção de práticas educativas
inclusivas e concernentes com as novas perspectivas da educação.
É vísivel que a ausência de uma política de incentivo e valorização dos
recursos públicos investidos no município, bem como a desarticulação da política
pública que regulamenta o PROUCA entre as instâncias municipal e federal vem
propiciando retrocessos no programa que são refletidos nas relações educativas e,
consequentemente, nos processos de ensino-aprendizagem.
Diante dessa realidade o professor se depara com os desafios de inserir as
TDIC na sua prática educativa, compreendendo o computador como instrumento
cultural de aprendizagem que precisa ser articulado com os seus saberes e afazeres
próprios de seu trabalho, bem como precisa desenvolver estratégias para conter as
lacunas de uma política pública que é frágil em suas especificidades e estrutura.
O computador compreendido em sua dimensão cultural é fruto de pesquisas
de Freitas (2008)15 que foram discutidas no texto ―Computador/internet como
15

A pesquisa faz parte das ações do Grupo de pesquisa LIC (Linguagem, Interação e Conhecimento) sob a
orientação da Prof. Dra. Maria Teresa de Assunção Freitas, no âmbito das pesquisas desenvolvidas no contexto
acadêmico da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF). A investigação norteou-se pela análise de práticas
educativas desenvolvidas por professores em formação interligadas à referida instituição.
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instrumentos de aprendizagem: uma reflexão a partir da abordagem psicológica
histórico‐cultural‖ em que a pesquisadora demonstra que o computador não pode
ser considerado uma mera máquina, pois além de possibilitar a mediação do
conhecimento pelo seu caráter material, se constitui como um instrumento simbólico,
um instrumento de linguagem.
A forma como os computadores estão sendo organizados na EMMD ilustra as
possibilidades de utilização dos laptops pelos alunos e professores, bem como a
significação do PROUCA na escola e no município.
Esse ano houve um atraso na colocação dos Classmates nas mãos
dos professores para serem utilizados. Não houve aquele
remanejamento, quer dizer formatar os computadores e colocar
novamente nas mãos das crianças. Ai aconteceu que no mês
passado é que liberou a chave. Ai que podia pegar e usar. A chave
levou um tempo para encontrar onde estava guardada. A partir desse
momento que a gente viu que podia ser usado com os meninos ai os
professores começaram a usar (Professora Luíza).
Mas o que eu observei é que eles estão jogados, o primeiro dia que
eu fui mexer eu tive que pegar todas as chaves e começar a procurar
os computadores dos alunos. Não foi organizado, então ainda tem
coisa que eu não encontrei, de aluno que eu não encontrei, já tem de
aluno que está estragado provavelmente desde o ano passado
(Professora Amália).
Tem alguns que estão estragados que eu já passei o nome para a
direção, mas continua sem, então assim..., a gente vai mexendo de
acordo com que a gente consegue (Professora Vanessa).
Ficou, fechou, acabou, tudo com defeito, estragado, queimado. Está
do mesmo jeito do ano passado (Professora Cláudia).
Todas as salas usaram, mesmo que às vezes salas que tinham cinco
funcionando, ou que não estava todos em funcionamento às vezes
as professoras pegavam de outras salas que estava funcionando,
elas foram fazendo assim (Supervisora Pedagógica).

Dessa forma, compreendo que o PROUCA se inclui na lista de projetos
governamentais que estão sendo direcionados às escolas públicas brasileiras e
estão caminhando a passos lentos, devido à escassez de investimentos em
questões educacionais, e a descontinuidade das políticas públicas, fatores que
perpassam a história da educação no Brasil.
Os relatos das professoras e da supervisora pedagógica acima descritos
assinalam para a iniciativa e o interesse das docentes em inserir a tecnologia digital
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em sua prática, apesar dos problemas técnicos e organizacionais que impedem uma
utilização dos computadores em condições necessárias para o aprimoramento dos
processos de ensino-aprendizagem. No entanto, segundo Bonilla (2009, p.38) ―a
chave para a transformação não se encontra apenas na figura do professor. O
professor, sozinho não consegue vencer as barreiras postas pelo instituído‖.
Segundo Valente (1999, p.2), no Brasil as políticas voltadas para a inserção
do computador, ―têm sido norteadas na direção da mudança pedagógica. Embora os
resultados dos projetos governamentais sejam modestos, esses projetos têm sido
coerentes e sistematicamente têm enfatizado a mudança na escola‖.
A iniciativa do professor em inserir o computador em sua prática já denota
mudanças de posicionamento em relação ao desenvolvimento de seu trabalho, mas
não se pode afirmar que essas práticas são efetivamente transformadoras e
caminham para promover mudanças significativas no processo educacional.
Estudos que foram apresentados no Capítulo 1 indicam que são muitos os
desafios e as lacunas que envolvem o desenvolvimento de projetos voltados para a
inserção da tecnologia digital no contexto educativo. Não basta apenas que a
comunidade escolar esteja munida dos artefatos tecnológicos, pois além de
mudanças conceituais em relação à compreensão do computador como um aliado
para a busca de novas formas de ensinar e aprender, é necessário o envolvimento
efetivo dos sujeitos envolvidos para que a escola possa desenvolver práticas
educativas diferenciadas e motivadoras que se distanciem do viés tradicionalista,
ainda, tão arraigado nas escolas da contemporaneidade.
Bonilla (2005, p. 194) ao citar Salsa (2001), diz que o melhor resultado de
projetos voltados para a inserção da tecnologia na educação centra-se nas ―escolas
melhor organizadas, com um grupo de professores preparados e onde existe uma
cultura de apropriação da inovação, características anteriores ao projeto, mas
facilitadoras de sua concepção, acolhimento e concretização‖. Considera-se que o
envolvimento de toda a equipe escolar pode ser considerado uma estratégia para o
fortalecimento das práticas tecnológicas no contexto educativo.
Segundo Valente (1999, p. 11), para a possibilidade de sucesso de projetos
no formato do PROUCA não podemos visualizar os professores como meros
―executores, responsáveis pela utilização dos computadores e consumidores dos
materiais e programas escolhidos pelos idealizadores do projeto‖, mas sim como um
dos agentes da concepção de todo o trabalho. O autor aponta para a necessidade
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de uma formação docente adequada para o desenvolvimento de fundamentos
necessários para a realização de um trabalho pedagógico aliado à tecnologia digital,
bem como para a avaliação dos resultados de projetos nessa perspectiva. Essa
questão será discutida no próximo item deste capítulo.

4.3. Formação docente para a utilização dos computadores
portáteis do PROUCA
A inserção do computador no contexto educativo nas últimas décadas
desencadeou mudanças nas dinâmicas estabelecidas nas escolas, bem como
trouxe para este cenário discussões sobre uma formação docente que consiga
integrar as tecnologias digitais aos processos de ensino-aprendizagem.
Atualmente ações neste sentido vêm se expandindo a partir dos projetos
governamentais voltados para a inclusão digital. No contexto desses projetos
encontra-se o PROUCA, que possui o diferencial de possibilitar a utilização da
tecnologia nos espaços da sala de aula, diferentemente das práticas tecnológicas
desenvolvidas nos laboratórios de informática. Este formato aponta para novas
possibilidades e estratégias de utilização da tecnologia digital nos processos de
ensino-aprendizagem, suscitando também novas discussões sobre a formação
docente.
Segundo Valente (1999), para que o computador possa trazer as mudanças
pedagógicas, preconizadas nos programas brasileiros é necessária uma formação
bastante ampla e profunda dos educadores. Segundo o autor:
Não se trata de criar condições para o professor simplesmente
dominar o computador ou o software, mas sim auxiliá-lo a
desenvolver conhecimento sobre o próprio conteúdo e sobre como o
computador pode ser integrado no desenvolvimento desse conteúdo.
Mais uma vez, a questão da formação do professor mostra-se de
fundamental importância no processo de introdução da informática
na educação, exigindo soluções inovadoras e novas abordagens que
fundamentem os cursos de formação (VALENTE, 1999, p. 9).

Concomitantemente com a implantação da segunda fase do PROUCA nas
escolas públicas brasileiras foi proposto o curso ―Formação Brasil‖ sob a
responsabilidade de uma IES em cada estado. Em Minas Gerais a PUC Minas foi a
instituição responsável pela formação de professores e gestores.
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Conforme mencionado no Capítulo 1, este curso foi elaborado em um formato
semipresencial, com o oferecimento de cinco módulos obrigatórios com carga
horária de 180 horas. O único módulo presencial foi o primeiro (64 horas), uma vez
que foi planejado com vista a possibilitar o desenvolvimento de habilidades pelos
professores e gestores para a utilização dos aplicativos e recursos disponíveis nos
laptops. Os outros quatro módulos (116 horas) foram disponibilizados via plataforma
virtual e-proinfo com estudos voltados para a discussão sobre as interfaces
disponíveis na Web 2.0 (módulo 2), projetos de aprendizagem (módulo 3), projetos
de sala de aula (módulo 4), projetos de gestão integrada do laptop às tecnologias da
escola (módulo 5).
De acordo com os documentos oficiais disponibilizados pelo MEC, os
módulos se direcionaram para o desenvolvimento da prática docente com foco na
discussão sobre as estratégias necessárias para a compilação entre prática
pedagógica, currículo, tecnologias e teorias educacionais. ―Os módulos preveem a
vivência de pequenas ações pedagógicas com uso de tecnologias digitais, visando
desenvolver nos professores e gestores, competências tecnológicas e pedagógicas
que lhes permitirão planejar situações de aprendizagem para os alunos‖ (BRASIL,
2009, p. 19), bem como desenvolver competências para:
 executar operações com o laptop educacional e respectivos
aplicativos disponíveis;
 participar de processos interativos por meio de ferramentas de
comunicação (assíncronas e síncronas) da web 2.0;
 utilizar ferramentas e sistemas informatizados em processos de
formação, avaliação e investigação;
 criar condições para desenvolver o trabalho em parceria;
 distinguir as especificidades da formação destinadas aos
gestores daquelas voltadas aos professores das escolas públicas;
 identificar as implicações e possibilidades do uso pedagógico das
tecnologias digitais e suas potencialidades de transformação e
inovação educativa, demonstrar abertura para participar de um
processo de formação em rede (BRASIL, 2009, p. 23-24).

Ao remontar o histórico do PROUCA no munícipio de Tiradentes emergiram
questões importantes relacionadas à formação docente para a utilização dos
computadores portáteis nos processos de ensino-aprendizagem.
Constatei que a maioria das professoras que estão atuando na rede não
passou pelo curso ―Formação Brasil‖ oferecido pela PUC Minas. Em decorrência do
concurso público realizado em 2010, as professoras efetivadas passaram a fazer
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parte da rede municipal em 2011 e, partir deste ano não foram mais oferecidos
cursos de formação para os professores envolvidos com o programa.
Eu não tive apoio nenhum durante esses três anos que eu estou
aqui, eu não tive apoio nenhum, nenhum curso, nada (Professora
Cláudia).

Outra questão relevante foi a grande evasão no curso em relação às
professoras inscritas no ano de 2010. No artigo ―A Evasão na formação on-line no
projeto Uca em Minas Gerais: identificar razões para pensar novas estratégias‖ os
autores16 (2013, p. 596), levantaram dados sobre esse processo destacando que a
partir do módulo 2 a evasão superou, em muito, a média geral do Estado,
destacando como motivo o afastamento de aproximadamente metade das
professoras da rede municipal de Tiradentes por não ter conseguido aprovação no
processo seletivo. Esse dado também foi verificado na fala da secretária de
educação do município de Tiradentes.

Em 2011, por causa do concurso muitas entraram e quem tinha feito
a formação saiu. Então, o projeto aconteceu com muitos profissionais
sem ter passado pela formação. Eles ficaram até de fazer uma nova
formação para os novatos, para as professoras (Secretária Municipal
de Educação).
O introdutório muitas fizeram, mas depois o...teve o intermediário e o
de aperfeiçoamento que foi havendo um afunilamento, muitas
professoras que entraram, no decorrer do curso foram desistindo do
curso, não deram continuidade (Supervisora Pedagógica).

Confrontando as metas e os objetivos traçados nos documentos oficiais do
MEC, os quais apontam para a importância da formação docente para o trabalho
com as práticas tecnológicas no âmbito do PROUCA com a realidade relatada pelos
sujeitos pesquisados, focaliza-se uma discrepância, no que se refere às concepções
que envolvem o trabalho com a tecnologia educacional e os planos estabelecidos
para a educação.
Valente (2011) salienta que os professores são considerados protagonistas
em praticamente todos os estudos relacionados com laptop na escola. ―Para tanto,
16

O artigo foi apresentado no II Congresso Brasileiro de Informática na Educação (CBIE 2013) pelos
autores Simão Pedro P. Marinho, Lucila Ishitani, Alessandra M. S. Marinho, Carmem Lúcia da Silva,
Geraldo Junio Santos, Lorena Peret, Patrícia Maria Caetano de Araújo.
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eles devem ser capacitados para saber usar os microcomputadores, desenvolver
uma educação mais centrada no aluno, poder ajudá-lo e criar um ambiente de
aprendizagem favorável ao uso dessas novas tecnologias‖ (VALENTE, 2011, p. 8).
Analisando o panorama sobre a trajetória do PROUCA no munícipio,
considera-se que o projeto começou a perder forças nesta etapa, pois a utilização
dos laptops nas práticas educativas passou a acontecer através dos saberes e
estratégias elaboradas pelos próprios professores, que em várias situações se
sentiram fragilizados frente ao novo desafio.
Chegaram com os Classmates mandou é assim tá aí... teve gente
que nem sabia como funcionava nem ensinar a criança mexer não
sabia. Está faltando capacitação para os professores (Professora
Denise).

É notória a importância dada pelos profissionais investigados aos cursos de
formação, no entanto, em alguns discursos foi observada a relevância dada às
questões sobre o manuseio do sistema e aplicativos contidos nos laptops, em
detrimento à sua utilização pedagógica.

Mas agora, de quatro anos para cá, eles não fizeram mais curso,
mais capacitações. Então, os professores novos que chegaram não
têm familiaridade com o Linux (Professora Luíza).
A gente mexendo na casa da gente o nosso, ali dá para você
acompanhar, né? (Professora Cláudia).
Eu porque já tinha feito outros cursos do Metasys que foi dado aqui
na escola. Eu por ter outros cursos e por ter curiosidade em mexer
me ajudou muito a mexer no laptop (Supervisora Pedagógica).

Valente (2005, p. 23) preconiza que ―é irrealista pensar que o professor deve
ser um especialista nas questões tecnológicas para depois tirar proveito desse
conhecimento nas atividades pedagógicas‖. O domínio técnico do computador não
garante o desenvolvimento de metodologias que conduzam a processos de ensinoaprendizagem capazes de proporcionar aos educandos a construção do
conhecimento.
Para Ponte (2000), no trabalho com a tecnologia educacional é necessário
que o professor se identifique culturalmente neste processo para que o pedagógico
se sobreponha ao instrumental, a partir de um posicionamento questionador que o
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conduza a reflexão sobre questões essenciais como: ―de que modo pode esta
tecnologia servir ao meu trabalho? De que modo pode ela transformar a minha
atividade, criando novos objetivos, novos processos de trabalho, novos modos de
interação com os meus semelhantes?‖ (PONTE, 2000, p. 14).
Nesse sentido, faz-se necessário que os saberes técnicos e pedagógicos se
articulem no próprio desenvolvimento do trabalho docente, conduzindo para a
elaboração de um pensamento crítico-reflexivo, que tenha como foco a
problematização da relação entre tecnologia e prática pedagógica. ―O domínio das
técnicas acontece por necessidades e exigências do pedagógico e as novas
possibilidades técnicas criam novas aberturas para o pedagógico‖ (VALENTE, 2005,
p.23).
Para Perrenoud (2001)

O professor reflexivo se percebe como integrante de uma situação
problema. Ele reflete sobre sua própria relação com o saber, com as
pessoas, com o poder, com as instituições, com as tecnologias, com
o tempo que se vai, com a cooperação, assim como reflete sobre sua
forma de superar limites ou de tonar mais eficazes seus gestos
técnicos (PERRENOUD, 2001, p. 198).

Pensar a atuação do professor sob uma perspectiva crítico-reflexiva remete à
importância de uma formação que lhe ofereça subsídios para que desenvolva uma
prática fundamentada e coerente com as teorias que estão sendo desenvolvidas,
voltando-se para a sua realidade e as demandas de seu trabalho.
Na busca pelo entendimento sobre o formato do curso oferecido aos
professores de Tiradentes subsidiado pela PUC Minas, foi possível perceber que a
questão da evasão anteriormente mencionada, também se relaciona com o
planejamento das atividades disponibilizadas na plataforma virtual.
As tarefas que vinha tinha passo a passo, era tudo minuciosa, às
vezes quem não tinha essa habilidade para, mexer com certos
aplicativos dificultava também no envio da tarefa. [...] o tempo que foi
dado pela plataforma o tempo era muito pouco, quando você
assustava já tava no dia da entrega. A plataforma fechava 10h45min
mais ou menos, ai você ia enviar o tempo era muito pouco, o prazo
era curto. E depois eles não davam chance. Foi colocado desde o
início que tinha um prazo de entrega e teria que ser respeitado.
Então foi assim, por parte de cada um mesmo. Não por negligência
do professor, não por descompromisso do professor, porque eram
muitas coisas, não só... além do professor está fazendo essa
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formação continuada, tem outros afazeres do professor (Supervisora
Pedagógica).
Ele era puxado, era puxado e com essa mudança que teve na rede
muitas desistiram e não teve continuidade (Secretária Municipal de
Educação).

Os relatos indicam as lacunas presentes no referido curso, apontando para a
discussão sobre os processos formativos disponibilizados aos professores para o
uso da tecnologia digital no contexto educativo. Se não é oferecida ao professor uma
formação para o domínio das interfaces presentes nos ambientes virtuais de
aprendizagem, estratégia atualmente utilizada para o oferecimento de formação
continuada neste segmento, bem como se o curso não é estruturado considerando
as demandas do seu fazer docente, como fazê-lo vislumbrar a tecnologia como uma
aliada para o desenvolvimento do seu trabalho? Como fazer para que ocorra de fato
a apropriação tecnológica pelo professor?
Neste sentido, pensar a atuação do professor em contextos digitais significa
vislumbrar processos formativos que acompanhem as demandas de seu trabalho.
Para que ocorra uma articulação entre os artefatos tecnológicos atualmente
presentes no contexto educativo, e os saberes fundamentais para que o professor
consiga desenvolver um trabalho coerente, é necessária além de uma formação
adequada, mudanças paradigmáticas na educação como um todo.
Foi possível observar a fragilidade do curso de formação elaborado para os
profissionais envolvidos com o PROUCA em Tiradentes, uma vez que seu formato e
planejamento não privilegiou a inserção efetiva de professores, supervisores e
gestores em uma perspectiva de inclusão digital, fator que vem trazendo reflexos e
incongruências nos eventos de ensino-aprendizagem, desenvolvidos a partir da
utilização de computadores portáteis do PROUCA. As especificidades desse
processo serão tratadas no próximo item.

4.4. Implicações para a utilização dos laptops educacionais nos
eventos de ensino-aprendizagem
O laptop educacional se insere no contexto educativo como uma possiblidade
ampliada do contato de professores e alunos com novas formas de ensinar e
aprender por se constituir como uma ―janela aberta‖ para novos conhecimentos. A
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sua disponibilização dentro do espaço da sala de aula vem mudando a ecologia e as
dinâmicas relacionadas com processos de ensino-aprendizagem.
Os laptops do PROUCA possuem um sistema operacional desenvolvido pela
Metasys com a disponibilização de um pacote de programas educativos, jogos,
processadores de texto, comunicador instantâneo, interfaces para a criação e edição
de áudio, vídeo e foto. Na sua configuração é incluído o processador Celeron-M 900
Mhs, 256 MB de memória DDR2 mais 1 GB de memória flash e duas portas SB, tela
de LCD de sete polegadas, rede wireless e rede Ethernet.
A utilização das interfaces e aplicativos presentes nos laptops requer uma
ressignificação sobre o ―como fazer‖ pelo professor para que o educando possa, de
fato, ser inserido em práticas tecnológicas significativas que possibilitem
desenvolvimento da aprendizagem pelos alunos.
Para

atender

essa

perspectiva,

o

professor

está

desafiado

ao

desenvolvimento de um trabalho pedagógico que requer a elaboração de novos
planejamentos e o desenvolvimento de metodologias diferenciadas, uma vez que os
dispositivos móveis favorecem novos recursos e formas de contato com o
conhecimento. De acordo com Gatti (1993), a inserção dos computadores portáteis
nas salas de aula:
pode representar uma possibilidade mais eficaz de lidar com alguns
tópicos do ensino, e que o enriquecimento constante dessa
tecnologia talvez permita ampliar e flexibilizar sua utilização enquanto
instrumento de ensino e aprendizagem, podendo ainda o professor
fazer modificações importantes e interessantes e alterar o próprio
processo de aprendizagem (GATTI, 1993, p.32).

Valente (1999, p. 153) preconiza que é fundamental ―criar condições para que
o professor saiba re-contextualizar o aprendizado e a experiência vivida durante sua
formação para a sua realidade de sala de aula, compatibilizando as necessidades de
seus alunos e os objetivos pedagógicos que se dispõe a atingir‖.
Tendo como referência essas premissas, será apresentado o discurso dos
sujeitos pesquisados sobre as formas e as possiblidades de utilização dos laptops
do PROUCA nos eventos de ensino-aprendizagem, buscando retratar as
experiências e os fundamentos que embasam a prática pedagógica em questão.
Como elucidado anteriormente o trabalho pedagógico em relação aos
computadores portáteis do PROUCA nas escolas municipais de Tiradentes vem
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sendo configurado pelos direcionamentos do programa no munícipio. Nos relatos
colhidos, as questões relacionadas à manutenção técnica dos computadores foram
ditadas pelos pesquisados como o fator de maior impedimento para o
desenvolvimento das práticas educativas tecnológicas concernentes com objetivos
estabelecidos para a viabilização do programa.
As falas giraram principalmente em torno da realidade do PROUCA em 2013,
ano em que o programa não pode ser focalizado nos planos estabelecidos para a
educação no município. Este fato pôde ser constado principalmente no relato da
secretária municipal de educação ao ser indagada sobre a situação atual do
programa.
Pela situação delicada que o munícipio está, acho que o prefeito está
com outras prioridades. Não só na educação, mas em outras áreas
também, eu acho que precisa atender primeiro, para depois...
(Secretária Municipal de Educação).

As falas colhidas sobre os encaminhamentos do PROUCA revelam como a
condução do programa no munícipio vem definindo posicionamentos dos sujeitos
nas relações tecnológicas que se estabelecem na escola.

Eu particularmente como regente na sala não usei. Eu nem abri esse
armário esse ano. Eu ouvi que está faltando que tem que se revisto,
então... A manutenção mesmo não está acontecendo eu não usei
nem um dia e nem vou usar (Professora Cláudia).
Eu estava me rejeitando a mexer (Professora Denise).

Constata-se um desconforto do professor em relação à visualização do
computador como instrumento cultural de aprendizagem, uma vez que foram criadas
representações negativas sobre a tecnologia, a partir das experiências vivenciadas.
Pode-se perceber que a resistência na utilização da tecnologia digital se relaciona
com as possibilidades do acesso dentro do próprio espaço educativo. Os entraves
do PROUCA não contribuem para uma reflexão sobre o seu fazer docente em
relação ao desenvolvimento das estratégias metodológicas necessárias para a
fluidez entre tecnologia e prática pedagógica.
Outro fator a partir do qual foi observada a resistência dos professores para a
utilização dos laptops nos processos de ensino-aprendizagem relaciona-se com a
maneira como o programa foi inserido na escola. A imposição em relação à
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utilização dos computadores portáteis em detrimento aos diálogos efetivos sobre as
possibilidades pedagógicas deste artefato projetou insegurança e desconforto em
relação à utilização dos laptops educacionais.

O programa não está sendo desenvolvido, o pessoal da Metasys veio
instalou deixou ai e ninguém sabe como funciona, como trabalha
(Professora Denise.)
No início do ano foi falado para a gente usar (Professora Cláudia).

Essas falas remetem ao isolamento das docentes em relação ao uso dos
laptops do PROUCA.

Compreendi que não ocorre neste contexto um apoio

pedagógico para que as práticas tecnológicas possam ser efetivamente integradas
nos processos educativos.
Ao mesmo tempo em que é verificada a resistência devido ao isolamento das
docentes e à inserção das TDIC de forma impositiva, observo que elas vislumbram
essa perspectiva em seu trabalho, associando a eficácia das práticas tecnológicas
ao apoio pedagógico.

Mas se tiver um profissional que saiba orientar os professores para
que seja trabalhada de uma de maneira correta vai ser muito
gratificante. Vai ser um incentivo (Professora Amália).
Então se nós tivemos, exemplo, se levássemos na biblioteca e
depois chegássemos e tivéssemos um profissional que soubesse nos
orientar corretamente de como fazer um gancho de uma coisa com a
outra, um elo, olha como seria bom! (Professora Lígia).

Por meio desses relatos e o posicionamento da supervisora pedagógica e da
secretária municipal de educação, conclui-se que é consensual entre os sujeitos
pesquisados que a viabilização coerente do PROUCA depende de novos rumos em
relação ao direcionamento do programa no município.

No decorrer desse ano, desde o início do ano a gente tava
aguardando, né? O suporte técnico, a formação continuada pelos
professores que até então foi uma reinvindicação do ano anterior.
Então, para se fazer um trabalho pedagógico voltado com todos os
objetivos propostos no projeto UCA as professoras falaram que elas
precisam de um embasamento e uma formação continuada. Então, a
gente fez essa reivindicação junto ao departamento de educação,
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mas como houve a mudança de prefeito, houve a mudança de
secretária de educação a gente ficou aguardando (Supervisora
Pedagógica).
Eu acho muito complicado uma professora com uma sala com vinte,
vinte dois alunos, né? Com as crianças com o laptop, ela dá um
trabalho, trava aqui, o outro ali ela conseguir fazer um trabalho bom,
tendo que estar dando suporte, até técnico mesmo para ajudar a
criança e desenvolver a atividade ali. Com ajuda eu acredito sim,
mas só o professor sozinho não, eu acho que é difícil, porque nem
todos ainda têm esse domínio da tecnologia (Secretária Municipal de
Educação).

Ao serem indagadas sobre as orientações pedagógicas para a utilização dos
computadores portáteis, as docentes não se posicionaram e o único relato indicou
que o PROUCA em sua abordagem pedagógica não faz parte da pauta das reuniões
modulares que ocorrem na escola mensalmente.
Não, na época, eu acho que o ano passado ou retrasado, não sei, o
planejamento já era para trabalhar com eles duas vezes na semana
e quando precisasse de apoio você podia tá usando também para
não ficar aquela rotina todo dia computador deixando as crianças
ficarem brincado (Professora Denise).

Mais uma vez me deparei com o caráter impositivo do PROUCA na escola e
com a ausência de processos reflexivos sobre as possiblidades pedagógicas de
utilização da TDIC. As orientações foram direcionadas para o que professor inclua
os computadores portáteis em sua prática, não se verificando um planejamento para
a elaboração de estratégias de ensino-aprendizagem.
Dessa forma, as práticas tecnológicas vêm se configurando por um caráter
isolado e não relacionado com as proposta do PROUCA, o que pode ser visualizado
na fala da supervisora pedagógica.

Nem eu nem a outra supervisora, a gente não orientou neste sentido,
a gente tinha até interesse de orientar, mas muitos programas
expiraram. Então se a gente tem vinte alunos dentro de uma sala,
por exemplo, quinze estava expirando os programas. Então, como às
vezes como que você direciona cinco laptops para um
aluno?(Supervisora Pedagógica).

É notório que o desenvolvimento do trabalho pedagógico para a inserção da
tecnologia digital na EMMD está ancorado nos entraves do programa no município.
No diálogo com a supervisora, mais uma vez me deparei com questões relacionadas
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ao suporte técnico, o qual vem definindo as possibilidades de utilização dos
computadores portáteis nos processos de ensino-aprendizagem.

Se eles estivessem funcionando corretamente todos os
computadores, com todos... sendo instalados novamente os
programas, não fugiria do objetivo dos professores. Ai a professora
poderia estar fazendo, envolvendo mais, fazendo esse intercâmbio
com os conteúdos e os aplicativos existentes no computador.
Fazendo, uma pesquisa, como formatar um texto, dava para
direcionar o trabalho, mesmo não tendo a formação continuada
(Supervisora Pedagógica).

Dessa forma, compreendo que os professores utilizam os computadores nos
processos de ensino-aprendizagem a partir de suas próprias estratégias,
principalmente devido à ausência de um trabalho pedagógico articulado que busque
o desenvolvimento de táticas para lidar com problemas técnicos e organizacionais
que envolvem o PROUCA em Tiradentes.
Diante deste fato faz-se necessário uma análise sobre os eventos de ensinoaprendizagem mediante a forma como o trabalho educativo está sendo conduzido
neste cenário. Para tal, serão apresentadas as experiências relatadas pelas
professoras sobre as possibilidades e estratégias metodológicas para a utilização
dos laptops nas práticas educativas.

4.5.

Estratégias

docentes

para

a

utilização

dos

laptops

educacionais nos eventos de ensino-aprendizagem

Desenvolver um trabalho pedagógico conectado com as possiblidades
tecnológicas presentes no laptop educacional do PROUCA se constitui como um
desafio para o professor e para a escola. Essa ação requer posicionamentos
concernentes com as possibilidades que a tecnologia propõe para que o
computador possa se inserir efetivamente nas dinâmicas estabelecidas em sala de
aula.
Freitas (2008) diz que:

A verdadeira integração do computador na realidade da escola
supõe uma nova organização escolar mais descentrada, um currículo
mais flexível, a instauração de novos tempos escolares, menos
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rígidos e programados, mudanças no próprio espaço da sala de aula.
E isto não acontece de um dia para outro: requer tempo, ajudas
específicas, incentivos, toda uma estrutura de apoio (FREITAS,
2008a, p. 176).

A organização escolar e a estrutura de apoio são fundamentais para que o
professor possa vislumbrar a tecnologia como uma aliada nos processos de ensinoaprendizagem, possibilitando o desenvolvimento de práticas pedagógicas voltadas
para a compreensão das potencialidades do computador portátil e a elaboração de
estratégias metodológicas necessárias para que o computador funcione como um
instrumento de ensino-aprendizagem. Desenvolver um trabalho pedagógico, neste
sentido, significa dar ―ênfase no aprendizado de novas ações pedagógicas com
apoio da tecnologia, visando mudanças no currículo escolar‖ (BRASIL, 2009, p.5).
Bonilla (2009, p. 35) salienta que o importante não é a inserção da tecnologia
na escola, pois esse processo requer um aprofundamento das formas de visualizar
as possibilidades contidas no computador, necessitando que essa instituição possa
repensar o seu ―próprio papel como agente educativo articulado em rede, questionar
os significados instituídos e as situações novas com que se defronta, procurando
respostas e modos de ação próprios, construídos coletiva e cooperativamente‖.
Norteando-me pelas concepções de Freitas (2008) e Bonilla (2009), será
desenvolvida a análise sobre as formas como os laptops do PROUCA estão sendo
inseridos nos processos de ensino-aprendizagem, com ênfase nas estratégias
metodológicas desenvolvidas pelas docentes, a partir dos delineamentos do cenário
de desenvolvimento da prática educativa.
Buscar informações sobre o histórico de implantação do PROUCA nas
escolas municipais de Tiradentes, a partir da fala dos sujeitos pesquisados, me
possibilitou compreender que o programa no município se desenvolveu ao longo de
sua trajetória por meio de diferentes perspectivas e experiências.
Ao serem indagadas sobre o trabalho com laptops no desenvolvimento da
prática educativa, as professoras relataram que 2012 foi um ano de intensa
utilização dos computadores nos processos de ensino-aprendizagem.

Ano passado eu usei muito, muito mesmo, eu usava em arte. Às
vezes eu estava dando um texto e surgia uma dúvida. Eu me lembro
que estava dando um texto “O Dragão de Komodo”. Ai a gente
colocou aquela dúvida: o “Dragão de Komodo” existe realmente
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dragão do jeito que a gente vê nos filmes? Que solta fogo pelas
ventas? Ficou aquele impasse na sala, né... Nós fomos pesquisar
sobre qual é alimentação do bicho. Ai aquilo contribuiu muito
(Professora Luíza).

Por meio desta fala posso visualizar a estratégia para utilização dos
computadores nos processos de ensino-aprendizagem. O assunto discutido em sala
de aula foi transposto e ampliado com a pesquisa na internet. Apoiada na
perspectiva bakhtiniana, compreendo que o computador/internet se constitui como
um instrumento que propõe novas relações no contexto educativo, pautadas por
novas esferas do uso da linguagem, pois
[...] cada época e cada grupo social têm seu próprio repertório de
formas de discurso na comunicação sócio ideológica. A cada grupo
de formas pertencentes ao mesmo gênero, isto é, a cada forma de
discurso
social,
corresponde
um
grupo
de
temas
(BAKHTIN/VOLOCHÍNOV, 2009, p. 44).

A forma como a professora conduziu o trabalho educativo, possibilitou que o
computador funcionasse como um instrumento de ensino-aprendizagem, pois a
proposta da pesquisa escolar surgiu de questões debatidas em sala de aula em que
os alunos tiveram a oportunidade de posicionar-se. Na perspectiva bakhtiniana os
sujeitos falam ou escrevem para um interlocutor, construindo novos sentidos e
produzindo outros discursos. Nessa interlocução

[...] o ouvinte, ao perceber e compreender o significado (linguístico) do
discurso ocupa simultaneamente em relação a ele uma ativa posição
responsiva: concorda ou discorda dele (total ou parcialmente),
completa-o, aplica-o, prepara-se para usá-lo etc; essa posição
responsiva do ouvinte se forma ao longo de todo processo de audição
e compreensão desde seu início, às vezes literalmente a partir da
primeira palavra do falante (BAKHTIN, 2003, p. 271).

A interação através do discurso possibilita o surgimento de outras ideias ou a
possiblidade de aprofundamento das questões debatidas. Considerando os estudos
de Bakhtin e Vygotsky, observei que a relação estabelecida na atividade de
pesquisa mencionada pela professora Luíza remete ao discurso como um objeto e
um espaço de investigação do processo de aprendizagem em sala de aula.
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O uso pedagógico do computador/internet no contexto educativo suscita
reflexões sobre como os professores compreendem a inserção da tecnologia no
desenvolvimento do trabalho pedagógico.
Quando eu comecei a gente usava todo dia (Professora Lígia).

Não basta apenas a inserção do computador nos processos de ensinoaprendizagem, pois como nos diz Valente (1999), é necessária a articulação da
utilização da tecnologia educacional com os conceitos curriculares em todas as
modalidades e níveis de ensino de forma que este consiga funcionar como um
dispositivo facilitador da construção do conhecimento.
Os relatos das outras professoras sobre a utilização dos laptops no ano de
2013 destoam na experiência da professora Luíza. As falas demonstram que o
trabalho com os computadores portáteis na EMMD, diante do contexto atual, não
privilegia o desenvolvimento de um trabalho crítico-reflexivo que possibilite a
reconfiguração dos saberes escolares, a reorganização curricular da escola bem,
como não está efetivamente voltado para o desenvolvimento da aprendizagem pelos
alunos.

Esse ano eu usei pouco, em uma parte eu fiz planejamento foi dentro
de minha aula de português e outros... divertimento por causa de
chuva (Professora Vanessa).
Eu planejo de acordo com os alunos, eu peço ajuda…é eles que me
ajudam porque eu já usei para divertimento mas, na educação física
está chovendo, eu uso com eles na questão do divertimento
(Professora Amália).
E... fazer parte do meu planejamento durante o ano todo não fez,
porque eu já sabia que não seria utilizado esse ano. Já estava
fechado e já foi repassado que não tinha condições de usar estava
com muito defeito, então eu não pensei em incluir no meu
planejamento não (Professora Raquel).

As falas deixam claro que os laptops não são efetivamente integrados nos
processos de ensino-aprendizagem e não fazem parte dos objetivos traçados pela
escola, apesar de seu Projeto Político Pedagógico, preconizar que
O papel da Informática Educacional na escola será: colocar o aluno
em contato com a informática no seu sentido mais amplo, ou seja,
propiciar, estimular e incentivar a utilização dos recursos tecnológicos
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do computador, como instrumento de criação e não apenas como
mais um meio informação, ou ainda, um instrumento que possa ―…
facilitar o processo de expressão de nosso pensamento…‖
O professor-educador, por sua vez, será o agente orientador e
observador do desenvolvimento de criação do aluno, e utilizar-se-á
do computador e suas ferramentas como um meio facilitador do
processo ensino-aprendizagem.
A interligação com outros centros de cultura, como a rede mundial de
computadores – INTERNET – proporcionará a troca de experiências
e debates sobre temas atuais, oferecendo ao aluno, a interatividade
com as diferentes áreas, enriquecendo seu conhecimento de forma
global (PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO, 2011, p. 23).

Os relatos acimas apontam, mais uma vez, que os computadores portáteis
não fazem parte do planejamento escolar da referida escola, bem como não são
utilizados efetivamente nos processos de ensino-aprendizagem. A ênfase foi na sua
utilização em situações de divertimento, em que não pôde ser observada a
compreensão do computador como um instrumento de ensino-aprendizagem, mas
sim como um recurso para o preenchimento de um tempo vago durante uma aula.
Freitas (2008b) em suas pesquisas sobre a formação de professores para o uso do
computador e da internet concluiu que ambos
[...] ainda estão colocados do lado de fora da sala de aula. São vistos
pelos professores apenas como mais um recurso tecnológico a sua
disposição, mas não reconhecem neles as suas reais
potencialidades para serem incluídos como instrumentos de
aprendizagem que revolucionem a prática pedagógica (FREITAS,
2008b, p. 265).

O discurso das docentes aponta, para o desenvolvimento de práticas
tecnológicas que não são norteadas por fundamentos teórico-metodológicos, assim
como não foram estabelecidos os objetivos prévios com vista ao desenvolvimento da
aprendizagem pelo aluno. Sobre este assunto Negroponte (1995), diz que é função
do professor orientar seus alunos para o uso do computador/internet, por meio do
desenvolvimento do planejamento e pelas avaliações do processo de aprendizagem
para que os conduza à construção do conhecimento.

Eu durante este ano usei uma vez só na semana da criança porque
eles estavam pedindo muito para deixar usar ai resolvi (Professora
Denise).
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O relato da professora Denise reafirma a ausência de objetivos e
fundamentos, ao mesmo em que tempo que evidencia o improviso no
desenvolvimento do trabalho pedagógico em relação à utilização da tecnologia
digital. Valente (1999, p.21), revela que apesar da informática educacional
proporcionar um leque de recursos pedagógicos, ainda ―deparamos com usos
banais dessa tecnologia, indicando uma falta de articulação entre o pedagógico e o
técnico. Isso significa que, sem o conhecimento técnico, será impossível implantar
soluções pedagógicas inovadoras e vice-versa, sem o pedagógico‖.
Pude verificar que apesar dos problemas em relação ao suporte técnico
mencionado pelos sujeitos pesquisados, as professoras em situações adversas
conseguiram fazer algum uso do laptop.
Essa constatação conduz novamente a questionamentos sobre a importância
do apoio pedagógico ao professor, neste cenário marcado pela desarticulação do
trabalho educativo com as tecnologias digitais. Para que o professor possa
ressignificar a sua prática ele precisa estar inserido em um ambiente propício a
novas aprendizagens. Segundo Bonilla (2005, p. 201), para a inserção das TIC no
cotidiano escolar é ―necessária uma restruturação dos universos simbólicos, o que
implica mudanças de atitudes, de concepções, novas aprendizagens e novos modos
de aprender‖.
A autora (2002) revela que os professores ―encontram sérias dificuldades
para superar as barreiras colocadas, quer pelas próprias tecnologias, quer pela
estrutura escolar, quer pelas lacunas das políticas públicas, incluindo aqui as
lacunas na formação dos professores‖ (BONILLA, 2002, p. 266).
Por meio da fala dos sujeitos pesquisados pude constatar que esses
elementos citados pela autora estão convergindo no bojo das relações que se
estabelecem na escola pesquisada. Apesar de a tecnologia digital fazer parte deste
contexto, por questões de diversas ordens o uso dos laptops está ocorrendo de
forma descompassada entre os professores.

Estou trabalhando a Matriz do Santo Antônio, então eu estou
passando a parte teórica todinha da matriz, está faltando apenas um
pedacinho, quadro e giz só ... sem .... E tem um tanto de coisas lá
que eles poderiam estar vendo na internet, porque vamos ter que
fazer uma visita lá na igreja, vamos levar o caderno e as dúvidas que
a gente tiver, vamos tirar lá (Professora Cláudia).
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Nós estudamos em ciências eles estavam com dificuldade, então nós
fomos lá e entramos lá de acordo com aquela dificuldade na matéria
de Ciências (Professora Amália).

A professora Amália utilizou os laptops em uma atividade de pesquisa na
internet em uma abordagem de experimento, visto que relatou não possuir
habilidades para o uso técnico dos laptops e necessita da ajuda dos alunos para o
seu manuseio.
Do Linux, aqui eu tenho dificuldade, mas na minha casa não,
eu domino perfeitamente. Na minha casa eu entro no meu
computador com o Windows 2007 e busco na internet. [...] eu
peço ajuda… é eles que me ajudam (Professora Amália).

A professora Cláudia vislumbra a articulação do conteúdo estudado com as
possibilidades pedagógicas contidas nos laptops, mas devido à ausência da
organização pedagógica dos computadores e de diálogos sobre as possibilidades de
utilização dos computadores na escola, a professora não inseriu a tecnologia digital
nos processos de ensino-aprendizagem que desenvolve no decorrer do ano letivo de
2013. A partir dos relatos das outras docentes no grupo focal a referida professora
constatou que muitos laptops da escola estão funcionando e, em uma perspectiva
de improviso e uso sem fins pedagógicos definidos, ela visualizou essa possibilidade
em sua prática.

Eu vou levar se estiver alguns funcionando para eles tirarem fotos,
pelo menos, pelo menos uma vez este ano, porque este ano eu não
usei (Professora Cláudia).

Diante do exposto é possível constatar que as professoras almejam
desenvolver práticas pedagógicas mediadas pela TDIC, e identificam a tecnologia
como uma possibilidade de aprimoramento dos processos de ensino-aprendizagem
e desenvolvimento cognitivo dos alunos.

Espero que o ano que vem esteja funcionando porque é um bom
apoio para nós entendeu. Em ternos de pesquisa, arte, de
experiência que tem lá, explicando com vídeos. É muito interessante,
sem contar também que nem sempre, mas é um incentivo a mais
para a criança (Professora Denise).
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Uma experiência que eu tive com o terceiro ano, que foi com a
Mariana, eu acho que os jogos influíram bastante. Marcos foi meu
aluno, eu acho que o raciocínio deles desenvolveu bastante eles
gostavam muito dos jogos. Os jogos pedagógicos eram muito bons
(Professora Cláudia).

A avaliação das docentes em relação aos rumos do PROUCA nas escolas do
munícipio de Tiradentes foi realizada em um viés crítico, demonstrando que elas
possuem uma percepção negativa sobre a condução do programa no município.

Não adianta fazer uma propaganda política, trazer um projeto para
cá, um projeto desse que não foi barato, foi caríssimo, para chegar
aqui ficar guardado para as traças e baratas porque está sendo
assim (Professora Denise).
Também vê a questão também a questão da inclusão, hoje está
todo mundo informatizado, e a escola tem essa possibilidade e está
jogando fora (Professora Lígia).
Tem tudo nas mãos e não tem nada (Professora Vanessa).
Quem participou do primeiro curso, um dos objetivos era entregar
nas mãos das crianças para levar para casa e não fizeram nada
disso. Eu mesma presenciei muitas vezes, turmas saindo correndo
para tirar foto porque fulano de tal vinha. E quando passava ia para
sala correndo e os meninos fingiam que estava mexendo tinha uns
que até olhavam para a câmera, porque não estavam mexendo coisa
nenhuma. Ai fica uma coisa mentirosa entendeu? (Professora
Raquel).

Estes relatos revelam uma das faces do PROUCA no Brasil, demonstrando
que a desarticulação entre as instâncias municipal e federal no cenário investigado,
não vem propiciando que as políticas públicas em educação possibilitem mudanças
necessárias para que a escola se afirme como instituição social, capaz de inserir o
educando em práticas educativas transformadoras.
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5. PERCURSO PARA A CONSTRUÇÃO DOS NÚCLEOS DE
SIGNIFICAÇÃO

É certo que consegue ver mais ou menos claramente
visto o que os olhos lhe mostram, mas as mais das vezes
sofre do que poderíamos designar por problemas de
orientação sempre que chega a hora de converter em
conhecimento o que viu.
José Saramago

Rememorar o percurso, tracejá-lo para a elucidação das especificidades de
cada cena, de cada diálogo. Esse movimento me conduz a uma imersão profunda
na teia dialógica que se formou por meio das relações estabelecidas com os sujeitos
no campo de pesquisa.
O olhar analítico permeou todo o processo de observação da prática
educativa, pois conduzir-se pelas lentes da perspectiva histórico-cultural é estar
inserido em um processo ativo, em que cada passo é revestido por significações que
conduzem o pesquisador a novas janelas, a novas percepções sobre o contexto
investigativo.
Agora me encontro em meio ao desafio de entrelaçar cada fio dessa rica
construção, o período de trocas e aprendizagens com os sujeitos pesquisados se
encerrou indicando que o caminho será enveredado pela solidão física que a escrita
representa.
Sigo firme neste propósito, pois as vozes emitidas no decorrer de toda a
minha incursão pelo campo de pesquisa me acompanham. Este reencontro se dará
pelo retorno aos textos construídos no decorrer de todo o trabalho : às anotações no
diário de campo, às trinta notas de campo elaboradas e às transcrições dos diálogos
estabelecidos

no

grupo

focal,

nas

entrevistas

individuais

dialógicas

e,

principalmente, na sala de aula observada.
Para Amorim (2002, p. 8) ―[...] essa leitura analítica visa identificar quais são
as vozes que se deixam ouvir no texto, em que lugares é possível ouvi-las e quais
são as vozes ausentes‖.
As vozes emitidas no grupo focal e nas entrevistas foram analisadas no
capítulo anterior, mas também fazem parte da composição de toda a teia
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investigativa. No trabalho de observação da prática educativa, que se configurou
como principal instrumento metodológico da pesquisa, foi necessário afastar-me da
realidade mapeada nos diálogos para conseguir sair do lugar do outro e, assim, ir ao
encontro com os novos enunciados em um posicionamento exotópico, o qual faz
parte das ações necessárias ao trabalho do pesquisador que caminha pelas trilhas
da perspectiva histórico-cultural.
Para focalizar esta construção apresento o caminho que empreendi no
processo de articulação dos dados. Escolhi para desenvolver esse percurso analítico
trabalhar com a sistemática de núcleos de significação orientada por Aguiar e Ozella
(2006). Nesse processo explicito a construção de pré-indicadores e indicadores que
orientaram a definição de núcleos de significação.

5.1. Construção dos pré-indicadores
O retorno aos textos, que foram construídos ao longo do processo
investigativo através das falas dos sujeitos e das minhas anotações de campo,
tornou-se fundamental para a construção de uma visão amplificada sobre todo o
trabalho desenvolvido. Esta ação iluminada pelas questões orientadoras que foram
elaboradas para o desenvolvimento da pesquisa remete ao encontro com
possibilidades de respostas às indagações lançadas.
No reencontro com as vozes dos sujeitos pesquisados observei que estava
debruçada sobre ampla confluência de dados. Diante do desafio do entrecruzamento
coerente dos achados da pesquisa o olhar se voltou para a definição do referencial
metodológico adequado para o desenvolvimento do processo analítico.
Inspirada pelo pensamento de José Samarago procurei orientação para
―converter em conhecimento‖ o que vi e encontrei nos estudos de Aguiar e Ozella
(2006) o fio condutor para a organização dos dados de maneira que eles fossem
articulados com menores índices de diversidade visando a coerência epistemológica
e metodológica da pesquisa.
Os autores sugerem a construção de núcleos de significação para o
desenvolvimento de ―uma análise mais consistente que nos permita ir além do
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aparente e considerar tanto as condições subjetivas quanto as contextuais e
históricas‖ (AGUIAR, OZELLA, 2006, p.231).
Seguindo as indicações desses autores o primeiro passo para chegar a essas
unidades direcionou-se pela releitura dos textos produzidos. Aguiar e Ozella (2006,
p. 230) denominam o reencontro com esses textos de ―leitura flutuante‖, em que o
mergulho aprofundado do pesquisador permite a construção de uma visão global de
seu percurso pelo campo investigativo.
Após este reencontro os autores indicam a marcação das ―palavras com
significado‖, para a definição dos pré-indicadores que se processa pelo contato com
temas variados que se destacam ―pela sua repetição ou reiteração, pela importância
enfatizada nas falas dos informantes, pela carga emocional presente, pelas
ambivalências ou contradições, pelas insinuações não concretizadas etc‖ (AGUIAR,
OZELLA 2006, p. 230).
Os autores definem as ―palavras com significado‖ como ―a primeira unidade
que se destaca no momento ainda empírico da pesquisa‖ sendo necessário
identificá-las para o desenvolvimento da análise do sujeito (AGUIAR, OZELLA, 2006,
p. 229).
Essa definição dos autores citados me levou a buscar um suporte no
referencial teórico que embasa essa pesquisa. A arquitetura de Bakhtin e Vygotsky
identifica a palavra em sua unidade básica, ou seja, não existe palavra que não
venha acompanhada de seu sentido. De acordo com Bakhtin/Volochínov (2009,
p.99) ―a palavra está sempre carregada de um conteúdo ou de um sentido ideológico
ou vivencial‖.
Seguindo esse referencial, compreendo que cada palavra emitida em sala de
aula é carregada por uma significação que está diretamente relacionada com o
contexto de sua enunciação. No entanto, não busquei identificar a palavra só como
uma unidade inserida no espaço investigativo que me daria pistas sobre as questões
orientadoras da pesquisa. Respaldando-me na teoria bakhtiniana procurei identificar
o sentido da palavra no entrecruzamento das vozes dos sujeitos pesquisados, em
que o contato com o elo de enunciações formadas nos diálogos me conduziu a uma
rede de significações.
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No mergulho profundo pelo processo investigativo que se deu pela releitura
minuciosa dos textos de transcrição dos diálogos desenvolvidos em sala de aula foi
possível definir os pré-indicadores que podem ser visualizados no quadro a seguir.
Quadro 4 – Pré-indicadores para o desenvolvimento do processo analítico
PRÉ-NDICADORES
Estratégias teórico-metodológicas para a inserção do laptop nos processos de
ensino-aprendizagem.
A significação do PROUCA na escola.
Indícios da ressignificação da prática docente para o desenvolvimento de
eventos de ensino-aprendizagem norteados pelas TDIC.
Planejamento anual e planejamento diário.
Saberes e experiências docentes para o desenvolvimento de práticas
tecnológicas.
Reflexos dos problemas de funcionamentos dos laptops e da rede de conexão
à internet no desenvolvimento da prática educativa.
Práticas de leitura e escrita norteada pelo livro didático e por textos
complementares.
Práticas de leitura e escrita na tela do computador.
Mediação dos conceitos espontâneos e conceitos científicos nos processos de
ensino-aprendizagem.
Laptop: instrumento de aprendizagem ou ferramenta de ensino?
A autoria e a criatividade dos alunos nos eventos de ensino-aprendizagem
cotidianos.
A autoria e a criatividade dos alunos nos eventos de ensino-aprendizagem
norteados pela TDIC.
Reflexos da política de condução do PROUCA em Tiradentes nas relações
educativas estabelecidas em sala de aula.
Fluência tecnológica docente e as suas relações na construção dos processos
de ensino-aprendizagem.
Percepções docentes sobre os direcionamentos do PROUCA em Tiradentes.
Relações discentes com as práticas educativas construídas por meio da
inserção dos laptops educacionais na sala de aula.

126

Efeitos da tecnologia educacional na construção da aprendizagem pelos
alunos.
―Cultura digital‖: um encontro possível?
Aplicabilidades e contornos do PROUCA na escola.
A representatividade do livro didático nos processos de ensino-aprendizagem.
Organização dos laptops na escola.
A internet na escola e as possibilidades de navegação no ciberespaço.
Visão docente sobre a inserção do laptop educacional na prática pedagógica.
Intervenção na prática docente: instalação do sistema operacional UbuntUCA.
Fonte: elaborado pela pesquisadora

5.2. Construção dos indicadores
Como conduzir os dados encontrados no campo de pesquisa a um processo
de compreensão? Segundo Rey (1999), para dar significado aos elementos
encontrados faz-se necessário a elaboração de indicadores que são definidos pelo
autor como ―os valores sociais e as maneiras de dar sentido ao mundo que podem
influenciar quais os processos, atividades, acontecimentos e perspectiva que os
investigadores consideram suficientemente importantes para codificar‖ (Rey, 1999,
p.229).
Para Aguiar e Ozella (2006, p.230) após a identificação dos pré-indicadores é
necessário estabelecer conjuntos ―seja pela similaridade, pela complementaridade
ou pela contraposição‖. Neste trabalho de aglutinação são formados os indicadores
os quais são fundamentais para a identificação dos conteúdos e sua mútua
articulação, de modo a revelarem e objetivarem a essência dos conteúdos
expressos pelo sujeito (AGUIAR E OZELLA, 2006, p.231).
Seguindo essa proposição, pude visualizar que os pré-indicadores se
articulavam em três eixos que deram origem aos indicadores.

1. O PROUCA, em Tiradentes.
2. As relações educativas no cotidiano da sala de aula.
3. A presença do laptop nos processos de ensino-aprendizagem.

No quadro a seguir, é possível observar como se processou essa separação.
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Quadro 5 – Construção dos indicadores
PRÉ-INDICADORES

INDICADORES

 A significação do PROUCA na escola.
 Reflexos

da

PROUCA

em

política

de

Tiradentes

condução
nas

do

relações

educativas estabelecidas em sala de aula.
 Percepções

docentes

sobre

os

direcionamentos do PROUCA em Tiradentes.

O PROUCA em Tiradentes.

 Aplicabilidades e contornos do PROUCA na
escola.
Organização dos laptops na escola.
 Práticas de leitura e escrita norteada pelo
livro didático e por textos complementares.
 Planejamento anual e planejamento diário.
 Mediação dos conceitos científicos nos
As relações educativas no cotidiano
da sala de aula.

processos de ensino-aprendizagem.
 A autoria e a criatividade dos alunos nos
eventos de ensino-aprendizagem cotidianos.
 A representatividade do livro didático nos
processos de ensino-aprendizagem.
 Estratégias teórico-metodológicas para a
inserção do laptop nos processos de ensinoaprendizagem.
 Indícios

da

ressignificação

da

prática

docente para o desenvolvimento de eventos
de

ensino-aprendizagem

norteados

pelas

TDIC.
 Saberes e experiências docentes para o

A presença do laptop nos processos
de ensino-aprendizagem.
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desenvolvimento de práticas tecnológicas.
 Reflexos dos problemas de funcionamentos
dos laptops e da rede de conexão à internet
no desenvolvimento da prática educativa.
 Práticas de leitura na tela do computador.
 Laptop: instrumento de aprendizagem ou
ferramenta de ensino?
 A autoria e a criatividade dos alunos nos
eventos de ensino-aprendizagem norteados
pela TDIC.
 Fluência tecnológica docente e as suas
relações na construção dos processos de
ensino-aprendizagem.
 Relações

discentes

com

as

práticas

educativas construídas, por meio da inserção
dos laptops educacionais na sala de aula.
 Efeitos

da

tecnologia

educacional

na

construção da aprendizagem pelos alunos.
 ―Cultura digital‖: um encontro possível?
 A internet na escola e as possibilidades de
navegação no ciberespaço.
 Visão docente sobre a inserção do laptop
educacional na prática pedagógica.
 Intervenção na prática docente: instalação do
sistema operacional UbuntUCA.
Fonte: elaborado pela pesquisadora

5.3. Processo de formação dos núcleos de significação
A aglutinação dos dados em indicadores possibilitou a delimitação do
percurso pelo campo de pesquisa, focalizando o olhar para a essência das relações
estabelecidas no cenário investigativo.
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Segundo Bogdan e Biklen (1994, p. 229) não se pode considerar que ―a
análise surja exclusivamente dos dados e não das perspectivas que o investigador
possui‖. Para mim essas perspectivas se construíram pelo olhar que adentrei no
campo e pelas modificações que ocorreram nas trocas dialógicas com os sujeitos
investigados.
Consubstanciada por esse olhar me direcionei para a releitura dos textos
produzidos, agora tendo como lente, além do referencial teórico-metodológico, o
grupo de indicadores formados. A introspecção na teia discursiva que se formou no
decorrer de todo o processo investigativo me possibilitou a construção de novos
sentidos. Assim, pude visualizar os indicadores em uma arquitetura articulada e os
definir em três núcleos de significação.
Delimitar esses núcleos não significa que a análise será processada de
maneira isolada. Essas unidades se interligam e são dependentes umas das outras
para a compreensão contextualizada da cena investigativa, portanto fundamentais
para a construção do texto analítico.
No quadro a seguir, apresento os núcleos de significação que serão utilizados
como elementos norteadores para a imersão no contexto das significações que
emanam das relações educativas estabelecidas no campo de pesquisa.
Quadro 6 – Núcleos de significação para o desenvolvimento do processo
analítico
NÚCLEOS DE SIGNIFICAÇÃO

CONTEÚDOS TEMÁTICOS

Política de condução do PROUCA  Marcas dos direcionamentos do PROUCA
na escola.
em Tiradentes: influências na
 Relações educativas permeadas pela
construção
de
práticas
inserção dos laptops no espaço escolar.
tecnológicas
no
contexto
 Concepções
pedagógico-tecnológicas
educativo.
que permeiam o locus investigativo.
 Significação do PROUCA na escola.
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O

ensinar

e

o

aprender

cotidiano escolar.

no  Fundamentos que conduzem as relações
de saber.
 Delineamentos da prática educativa para
a

construção

da

aprendizagem

pelos

alunos.
 Metodologias

empregadas

para

o

cumprimento do planejamento instituído.
Eventos de ensino-aprendizagem:  Processos

de

ensino-aprendizagem

inserção do laptop educacional construídos pela inserção da TDIC no
nas relações educativas.

espaço da sala de aula.
 Concepções e saberes docentes para o
desenvolvimento de práticas tecnológicas.
 Relações

docente

estabelecidas

com

e
a

discente
tecnologia

educacional e seus reflexos na construção
da aprendizagem.
 Indícios de ressignificação da prática
docente, a partir da instalação do sistema
operacional UBUNTUNCA.
Fonte: elaborado pela pesquisadora
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6. ENTRELAÇANDO OS FIOS: APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS
DADOS

Aquele que pratica um ato de compreensão
passa a ser participante do diálogo.
Mikhail Bakhtin

Neste capítulo serão apresentados e discutidos os dados que emergiram dos
diálogos estabelecidos no contexto educativo da EMMD. As observações da prática
educativa de uma professora possibilitaram a compreensão sobre como os laptops
educacionais do PROUCA são utilizados nos eventos de ensino-aprendizagem
construídos neste cenário, cuja a focalização dos significados e dos delineamentos
deste programa na escola investigada se constitui como o pano de fundo dessa
construção analítica.
Debruço-me, neste momento, sobre o trabalho de entrelaçar cada fio que se
formou no encontro com os sujeitos no campo de pesquisa. Para Amorim (2004), o
trabalho do pesquisador é marcado pela relação entre as situações de campo e as
situações de escrita de forma que:

Não há trabalho de campo que não vise ao encontro com o Outro,
que não busque um interlocutor. Também não há escrita de pesquisa
que não se coloque o problema do lugar da palavra do Outro no
texto. Esta questão pode, evidentemente, ser evacuada. Podem-se
utilizar métodos ou convenções de escrita que ignorem ou que
esqueçam que, do outro lado, há um sujeito que fala e produz texto
tanto quanto o pesquisador que o estuda. Pode-se, ao contrário,
tentar dar conta dessa presença outra, desse estranho encontrado
ou desencontrado na pesquisa. Nesse caso, os métodos, as técnicas
e a própria escrita podem ser questionados de modo mais rico e
crítico (AMORIM, 2004, p. 16).

Trazer as vozes sociais para o processo de pesquisa significa traçar um
percurso que se conduz pela perspectiva dialógica. Nesse empreendimento formase uma ponte entre os episódios vivenciados no campo e a sua materialização em
conhecimento. Para que a escrita se conduza pela compreensão e não pela
descrição do vivenciado é necessário que o pesquisador problematize as cenas com
o olhar do Outro. Para Jobim e Souza (2012, p.112) ―tudo o que diz respeito a mim
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chega a minha consciência através do olhar e da palavra do outro, ou seja, o
despertar da minha consciência se realiza na interação com a consciência alheia‖.
Seguindo essa proposição bakthinana, adotada pelas autoras acima citadas,
foi possível buscar a significação das relações dialógicas construídas no campo de
pesquisa, em que o olhar focalizado na dinâmica: o outro para mim; eu para o outro;
eu para mim mesmo emanou a construção dos núcleos de significação que são
considerados fundamentais para a coerência do texto analítico apresentado neste
capítulo. Os dados serão analisados baseando-se na seguinte organização:
Figura 6 – Núcleos de significação

Fonte: elaborado pela pesquisadora

6. 1. Núcleo de significação 1- Política de condução do PROUCA em
Tiradentes: influências na construção de práticas tecnológicas no
contexto educativo
Este núcleo de significação busca remontar a projeção da política que institui
o PROUCA em Tiradentes focando na compreensão das relações educativas
construídas pela inserção dos laptops educacionais no contexto educativo da
EMMD.
Nos primeiros contatos com o campo em outubro de 2013, as vozes dos
sujeitos pesquisados: secretária municipal de educação de Tiradentes, professoras e
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supervisora pedagógica da referida escola, possibilitaram a construção de uma visão
contextualizada sobre o locus investigativo.
No período delimitado entre abril e setembro de 2014 o processo investigativo
se direcionou para a observação da prática educativa de uma professora da referida
escola objetivando a busca por novos enunciados. Afastando-me da cena
enunciativa, construída no ano anterior e projetando um excedente de visão, fui ao
encontro com novas vozes que possibilitassem a elucidação das questões da
pesquisa, as quais se reconstruíram no primeiro contato com os sujeitos
pesquisados.
Como explicitado anteriormente, as questões orientadoras desta pesquisa se
reconfiguraram com o reconhecimento dos delineamentos do PROUCA em
Tiradentes possibilitado pelos primeiros contatos com o campo.
A apresentação das relações tecnológicas desenvolvidas na EMMD
possibilitará a compreensão da política de condução do PROUCA em Tiradentes.
Analisar o fenômeno educativo, que envolve este programa, por meio de um olhar
holístico significará abrir novas janelas para discussões sobre as políticas públicas
em educação que visam à inserção das TDIC na escola pública brasileira.

6.1.1. Encontro com a professora e a sala de aula investigativa:
primeiros indícios do formato da política que institui o PROUCA em
Tiradentes
No primeiro contato com o campo de pesquisa em abril de 2014 solicitei a
autorização da professora Luíza para a realização das observações em sua sala de
aula. Expliquei à docente que o seu perfil de professora ia ao encontro dos objetivos
estabelecidos para o desenvolvimento da pesquisa, uma vez que os seus relatos no
grupo focal me possibilitaram reconhecer o seu domínio em relação ao computador,
bem como o seu interesse e disponibilização para a inserção da tecnologia digital
em sua prática educativa.
A professora não criou objeções para o desenvolvimento das observações,
mas pude perceber pela fala da supervisora pedagógica que o desenvolvimento da
pesquisa seria um grande desafio, devido à ausência de ações para a continuidade
do PROUCA no ano letivo de 2014.
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A supervisora pedagógica interviu em nossa conversa dizendo que
havia recebido orientações dos responsáveis do Departamento
Municipal de Educação que definiram que as professoras não
deveriam utilizar os laptops, pois eles estavam sem condições de
manuseio, devido à falta de manutenção técnica. Disse que não
havia repassado a informação porque tinha observado a mobilização
das professoras para a utilização dos laptops e não gostaria de
“cortar o barato” (palavras da Supervisora Pedagógica) (Nota de
campo: 09/04/2014).

Observei que os contornos do PROUCA em 2013 se perpetuavam no ano
letivo de 2014. No diálogo estabelecido com a supervisora pedagógica me informei
que no período inicial do ano letivo não havia sido contratado um técnico em
informática para a manutenção dos laptops, ou seja, nenhuma ação havia sido
desenvolvida para o aproveitamento significativo do PROUCA nas escolas
municipais de Tiradentes.
Em resposta à observação feita pela supervisora pedagógica, Luíza
mencionou que a maioria dos laptops que se encontravam em sua sala de aula
estava em condição de funcionamento o que possibilitava a sua utilização junto aos
alunos.

Analisando a fala da professora percebi que ela compreendeu o
receio da supervisora pedagógica na investigação da realidade da
escola no que se refere à utilização dos laptops educacionais em
sala de aula (Nota de campo: 09/04/2014).

Conduzida pelas lentes da perspectiva histórico-cultural, compreendi que a
minha inserção na EMMD seria alicerçada pela tarefa de trazer para aquele cenário
ressignificações sobre a utilização da tecnologia digital nos processos de ensinoaprendizagem. Para iniciar esse trabalho o primeiro passo foi conhecer o espaço
que seria alvo de ações que pudessem trazer transformações nas práticas
tecnológicas desenvolvidas: a sala de aula da professora Luíza.

Quando chegamos à sala de aula, Luíza me apresentou aos seus
alunos e mostrou-me a ação que estava desenvolvendo antes de
minha chegada. Em cima do armário que armazena os laptops
encontrava-se a caixa com as chaves de todos os mobiliários da
escola. A professora estava à procura da chave de seu armário.
Luíza relatou que elas não estavam numeradas de acordo com o
número da sala, o que estava demandando bastante tempo para o
acesso aos computadores. A professora pretendia organizá-los
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para utilizar na aula de Ciências que aconteceria no dia seguinte
(Nota de campo: 09/04/2014: grifo meu).

Ao abrirmos o armário a professora comentou sobre o descuido com o
mobiliário que se encontrava empoeirado e com uma das dobradiças solta. Luíza
demonstrou um posicionamento crítico sobre a organização do PROUCA na escola.
Ficou ilustrado que a tecnologia digital encontra-se inerte neste espaço,
podendo-se compreender pela figura abaixo, que essa realidade não depende
somente de ações diretas do professor, mas se relaciona principalmente com o
contexto administrativo e com a organização pedagógica que envolve a escola.
Figura 7 – Armário de armazenamento dos laptops

Fonte: arquivos da pesquisadora

No primeiro encontro com o campo de pesquisa no ano letivo de 2014 se
delinearam os primeiros indícios sobre a situação atual do PROUCA no munícipio de
Tiradentes. O primeiro fato marcante foi observar que em meio a esse cenário
encontrava-se

a

professora

Luíza

e

o

seu

posicionamento

contrário

às

determinações da Secretaria Municipal de Educação para que os laptops
educacionais não fossem utilizados nas práticas educativas desenvolvidas em sala
de aula.
Apesar dessas orientações e das dificuldades de acesso aos laptops, devido
à desorganização em relação aos mobiliários, é perceptível que Luíza busca
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desenvolver estratégias para a inserção das TDIC no desenvolvimento do seu
trabalho pedagógico.
Para entrar na discussão sobre as especificidades que marcam este processo
com aprofundamentos sobre a projeção do PROUCA nos processos de ensinoaprendizagem desenvolvidos na sala de aula investigada faz-se necessária uma
discussão sobre as relações que os sujeitos investigados estabelecem com a
tecnologia digital no espaço investigado.

6.1.2. A professora Luíza
Luíza tem 42 anos de idade sendo professora efetiva nas escolas da rede
municipal de Tiradentes há 17 anos, com atuação na EMMD há 6 anos.
Sua formação inicial em Normal Superior pelo ―Projeto Veredas‖ (Curso de
formação Superior de Professores) propiciou as primeiras experiências da
professora com o computador, visto que este curso foi ofertado na modalidade a
distância. Posteriormente ingressou na especialização em Psicopedagogia que
também possuía formato on-line.
Além de sua docência na escola EEMD, o seu trabalho em sala de aula se
estende no período da tarde em uma escola municipal de uma cidade vizinha a
Tiradentes. Também atua como tutora no curso de graduação a distância em
Pedagogia de uma universidade da região.
É perceptível que a trajetória de formação de Luíza interliga-se com as
relações que a professora estabelece com a tecnologia digital no cerne de seu
trabalho docente. Foi possível compreender pelas observações realizadas na sala
de aula dessa professora que o seu trabalho é essencialmente conduzido pelo
domínio técnico das interfaces presentes no computador. As concepções que estão
intrínsecas às práticas tecnológicas desenvolvidas pela professora constituem-se
como um dos fios das análises que serão empreendidas neste capítulo.
Durante o período de observações foi possível estabelecer com a docente
diálogos intensos sobre as questões que envolvem a condução do trabalho
pedagógico na EMMD e, principalmente, sobre a presença da tecnologia digital
neste espaço, confrontando com os delineamentos do PROUCA em Tiradentes.
Luíza demonstrou durante todo o processo investigativo a sua visão crítica sobre as
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relações tecnológicas estabelecidas, o que pôde ser observado desde os primeiros
contatos que se estabeleceram por ocasião de nosso encontro no grupo focal.
Nesse sentido, considero importante reiterar a fala da professora que foi
destacada no Capítulo 4 desta produção.
Esse ano houve um atraso na colocação dos Classmates nas mãos
dos professores para serem utilizados. Não houve aquele
remanejamento, quer dizer formatar os computadores e colocar
novamente nas mãos das crianças. Ai aconteceu que no mês
passado é que liberou a chave. Aí que podia pegar e usar. A chave
levou um tempo para encontrar onde estava guardada. A partir
desse momento que a gente viu que podia ser usado com os
meninos aí os professores começaram a usar (Retirado da
transcrição do grupo focal: 17/10/2013: grifo meu).

Por meio deste relato também foi possível observar que as dificuldades de
acesso às chaves dos armários de armazenamento dos laptops se transpuseram
para o ano letivo de 2014. Essa questão ilustra os contornos do PROUCA neste
cenário evidenciando que os laptops educacionais não são inseridos nas dinâmicas
estabelecidas na escola investigada.
É perceptível que não é desenvolvido um trabalho para a organização dos
computadores o que impede a construção de percepções positivas pelos
professores sobre a inserção deste artefato nos processos de ensino-aprendizagem.
Ao dialogar com a docente sobre a inserção da tecnologia digital no cenário
escolar de Tiradentes, Luíza mencionou que desde as primeiras ações do ProInfo foi
possível observar omissões e desarticulações com as propostas governamentais.

A Prefeitura instalou dezenas de computadores nas escolas e
capacitou-nos no Linux. O mais impressionante é que os
computadores ficavam guardados e sem podermos tocá-los. Pura
ditadura como sempre aqui na rede. Eles ficaram parados por dois
anos. Somente após este período fomos liberados para usar
(Transcrição: 05/05/2014, relato da professora Luíza).

A professora refere-se aos computadores instalados nos laboratórios de
informática da escola demostrando que a significação da tecnologia digital neste
locus projeta práticas em que os artefatos tecnológicos ocupam papel secundário
nos processos de ensino-aprendizagem.
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Neste diálogo Luíza fez questão de frisar que após dois anos de restrições
utilizou juntamente com seus alunos os primeiros computadores disponibilizados.

Somente após este período, começamos a usar com alunos. Já fiz email até para alunos de alfabetização e EJA. Já pesquisamos e
quebramos mitos como a existência de dragões como aquele que
São Jorge matou. Isso com alunos de EJA. Fizemos MSN com
alunos de alfabetização. Foi muito bom estes alunos são
adolescentes hoje (Transcrição 05/05/2014, relato da professora
Luíza).

Mais uma vez ficou evidenciado que a professora tem interesse e
disponibilidade para que as TDIC sejam inseridas no trabalho pedagógico que
desenvolve juntos aos seus alunos. No acompanhamento das estratégias
metodológicas17 desenvolvidas pela docente para o trabalho com os laptops foi
possível focalizar concepções pedagógicas e tecnológicas que permeiam todo o
espaço escolar, as quais são refletidas na prática pedagógica desenvolvida pela
professora.
No entanto, o PROUCA é visualizado por Luíza por meio de uma lente
própria, visto que a docente, em um posicionamento isolado, busca por meio de
suas próprias estratégias desenvolver ações para a continuidade dos processos de
ensino-aprendizagem aliados à tecnologia digital. As ações compartilhadas com a
docente durante o processo investigativo para que os laptops pudessem se inserir
nos processos de ensino-aprendizagem possibilitaram a construção de práticas
tecnológicas que se integram à história do PROUCA em Tiradentes.
No encontro com os personagens principais dessa história: Luíza e os seus
alunos, foi possível mergulhar na trama que compõe a realidade educativa da escola
investigada, trazendo à tona dados sobre os reflexos da política de condução do
PROUCA nos processos de ensino-aprendizagem desenvolvidos na sala de aula
investigada.

17

Essa discussão será desenvolvida no núcleo de significação 3.
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6.1.3. A turma da professora Luíza
Localizar a turma da professora Luíza neste cenário significa dar início a esta
história. A turma de 5° ano do ensino fundamental é composta por 14 alunos com
idades entre 11 e 13 anos. A rotina da turma tem início às 7h, quando antes de
entrarem para a sala de aula os alunos se posicionam em filas no pátio para a
realização da oração que é feita de maneira coletiva entre os alunos e as
professoras da escola.
A primeira atividade requerida aos alunos é a apresentação da ―tarefa de
casa‖ que geralmente é referente à dois conteúdos curriculares. No horário de
9h30min a merenda escolar é colocada sobre uma mesa da sala para que seja
servida aos alunos pela professora. Em seguida os alunos se conduzem para o
recreio no pátio o que transcorre por um período de 10 minutos.
Desde as primeiras observações em sala de aula foi possível perceber que a
maioria dos alunos não possuía afinidades com o computador, fator que foi se
modificando no decorrer da investigação.
É importante destacar que esses alunos fazem parte da história do PROUCA
em Tiradentes, visto que a maioria deles são estudantes da rede municipal desde os
primeiros momentos da implantação do programa neste cenário. Apenas dois alunos
desta turma foram integrados recentemente à rede municipal de ensino de
Tiradentes.
Dos 14 alunos desta turma somente 5 possuem acesso ao computador e à
internet no meio familiar. Neste sentido, os laptops são identificados pela maioria
deles como uma possibilidade de contato com a tecnologia digital que é
evidentemente concebida por todos como um atrativo.
Considero que a pouca afinidade desses alunos com os laptops, os quais
foram alocados em sala de aula desde 2011, remete às lacunas em relação à
condução do PROUCA nas escolas municipais de Tiradentes. Ficou claro desde os
primeiros contatos com o campo de pesquisa que inserir a tecnologia digital no
espaço educativo não significa que alunos e professores estejam efetivamente
inseridos em uma perspectiva digital de construção do conhecimento.
A disponibilização do laptop dentro do espaço da sala de aula remete
metaforicamente à proximidade dos sujeitos com a tecnologia, no entanto as
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relações estabelecidas com esse artefato conduzem à percepção de que o
computador é identificado, neste cenário, como uma janela intransponível.
De maneira específica, depois de cerca de quatro anos de implantação do
PROUCA nas escolas municipais de Tiradentes, a oportunidade de manuseio dos
laptops

pelos

alunos

se

constitui

como

um

―evento‖

que

se

insere

momentaneamente no cotidiano escolar. Esta realidade se entrelaça aos fios da teia
analítica que será formada na composição deste capítulo.

6.1.4. Problemas de acesso à internet e ausência de manutenção
técnica dos laptops: declínio do PROUCA na escola investigada
No percurso investigativo foi possível reconhecer que Luíza é a única
professora inserida no contexto das escolas municipais de Tiradentes que utiliza os
laptops nos processos de ensino-aprendizagem. Essa afirmação deve-se ao contato
estabelecido com as supervisoras pedagógicas das outras escolas da rede
municipal que relataram a impossibilidade de utilização dos computadores móveis,
uma vez que a maioria deles não se encontrava em condições de manuseio. Os
equipamentos continuam a ocupar o espaço da sala de aula, mas não são
integrados aos processos de ensino-aprendizagem por questões que envolvem o
gerenciamento do PROUCA em Tiradentes.
Como já mencionado, o encontro de Tiradentes com a tecnologia digital se
iniciou no ano de 2006 com os convênios firmados com o Ministério das
Comunicações para a implantação do programa ―Tiradentes Digital‖, o qual se
projetou no cenário Tiradentino como uma interessante proposta para conduzir
professores e alunos às perspectivas tecnológicas de construção do conhecimento
que foram associadas ao acesso à internet. A instalação das antenas de
transmissão do sinal wireless em pontos estratégicos da cidade significava o contato
das escolas a um contexto digital, até então, desconhecido para os habitantes
daquela localidade.
Focalizando as relações estabelecidas entre o ―Tiradentes Digital‖ e o
PROUCA considera-se que a proposta inicial de construção das práticas educativas
no viés tecnológico foi se desgastando no desenrolar desses programas. Nas
observações realizadas em sala de aula foi possível perceber que poucas foram as
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oportunidades de Luíza para desenvolver metodologias para a utilização dos laptops
de maneira que os seus alunos pudessem ter contato com as possibilidades
interativas que o ciberespaço oferece.
Essa restrição deve-se a duas questões: a primeira é indicada pela
instabilidade do sinal de internet e a segunda pela fragilidade do sistema operacional
instalado nos laptops que não conseguem fazer a leitura das páginas da web de
maneira eficiente.
Nas aulas em que Luíza propôs o acesso aos sites de jogos e vídeos, as
atividades não puderam ser executadas devido à fragilidade dos computadores18.
Trazer à tona este ponto, neste momento, remete à visualização de questões de
ordem organizacional e estrutural que fragilizam a condução do PROUCA no
município, questões as quais se refletem diretamente na construção das práticas
tecnológicas neste cenário.
Na incursão pelo campo, pude acompanhar os desdobramentos em relação
às possibilidades de acesso à internet. No segundo estágio das observações, que se
deu após o retorno das férias que se realizaram entre os meses de junho e julho de
2014, ocorreu uma interrupção do sinal de wireless na escola.
Luíza demonstrou desestímulo com essa situação o que indica que ela
observa a navegação pelo ciberespaço como uma possibilidade importante para a
construção dos processos de ensino-aprendizagem.

Estou muito desanimada, o Wireless da escola não está funcionando
(palavras da professora Luíza) (Nota de campo: 22/07/14).

Busquei estabelecer diálogos com a secretária municipal de educação para
reivindicar soluções em relação ao funcionamento da internet na escola. No primeiro
encontro a secretária prometeu medidas para a solução do problema.

Segundo a secretária um edital para contratação de um técnico em
informática estava aberto e que no máximo, em 20 dias o problema
seria resolvido. (Nota de campo: 07/08/2014).

Ao repassar essa informação para Luíza a professora foi enfática ao dizer que
não acreditava que medidas seriam tomadas para a resolução do problema.
18

Essas observações serão apresentadas e discutidas no núcleo de significação 3.
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Certamente a docente se baseou no histórico da condução do
PROUCA em Tiradentes para tal afirmativa. Desde o segundo
semestre de 2013 a Prefeitura Municipal não toma as medidas
necessárias para a contratação de um técnico em informática para a
manutenção dos laptops. A professora mais uma vez demonstrou
seu posicionamento crítico em relação à maneira como o programa
está sendo conduzido no município (Nota de campo: 07/08/2014).

Para atenuar essa situação a professora cogitou a possibilidade de utilização
dos laptops em outros espaços da cidade, locais onde propague o sinal wireless
propiciado pelas antenas de transmissão do ―Tiradentes Digital‖.
Neste diálogo, chegamos à conclusão de que essa alternativa não
seria viável, pois os computadores não funcionam se não estiverem
conectados à energia. As baterias foram desgastadas, pois
permanecem o tempo todo conectadas à energia (Nota de campo:
07/08/2014).

Essa questão ilustra a desarticulação das ações de implantação do PROUCA
nas escolas do munícipio. Os profissionais envolvidos não receberam informações
em relação às medidas necessárias para a conservação dos computadores. Este é
mais um dos problemas que se encaixam na pirâmide dos entraves do programa no
munícipio.
Como mencionado pelas professoras no grupo focal, os computadores foram
inseridos neste espaço sem os diálogos necessários para a boa condução do
trabalho

pedagógico.

A

utilização

dos

laptops

foi

imposta

sem

que

o

dimensionamento da tecnologia digital nas práticas educativas fosse discutido para o
desenvolvimento de ações coerentes com as diretrizes que envolvem o PROUCA.
No diálogo com as professoras foi possível compreender que nem mesmos os
princípios do programa foram alvo de discussões neste cenário. A desarticulação da
proposta é uma marca que se imprime desde os primeiros momentos da aplicação
do programa nas escolas municipais de Tiradentes.
A justificativa para a implantação do PROUCA na escola pública brasileira se
baseia na concepção de que o laptop se constitui como um aporte que pode
conduzir essa instituição a novas aprendizagens, visto que a sua utilização

[...] pode revolucionar a maneira como as crianças estão sendo
educadas, ao oferecer ao mesmo tempo uma ―janela para o mundo e
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uma ferramenta‖ para que essas crianças possam ter maiores
oportunidades de explorar, experimentar e expressar-se
autonomamente (CÂMARA DOS DEPUTADOS, 2008, p. 44).

O discurso que perpassa o documento supracitado é que a implantação do
PROUCA no Brasil visa especificamente à inclusão digital dos sujeitos envolvidos,
bem como a melhoria da qualidade da educação. No entanto, além da
desarticulação da proposta, os problemas com a conectividade se constituem como
uma barreira para que professores e alunos da EMMD sejam conduzidos a essa
perspectiva.
No decorrer de todo o processo de observação foi evidenciado o anseio de
Luíza para o desenvolvimento de atividades mais significativas para os alunos, as
quais a docente relaciona com visitas aos sites na internet. Esse movimento significa
obter acesso a novas fontes de informações que são possibilitadas pelo contato com
o ciberespaço que nos estudos de Lévy (1999, p.17) é considerado ―não apenas a
infraestrutura material de comunicação digital, mas também do universo oceânico de
informações que tal ambiente abriga, assim como dos seres humanos que navegam
e alimentam este universo‖.
Visando a contribuir para que os sujeitos pesquisados fossem conduzidos à
esta perspectiva busquei estabelecer contatos com profissionais envolvidos. No
diálogo com a supervisora pedagógica sobre a questão do acesso à internet, a
profissional relatou que havia recebido informações de que a maioria das antenas
instaladas pelo programa ―Tiradentes Digital‖ não estão em funcionamento e
relacionou esse fato com a ausência da propagação do sinal de wireless na escola.
Para a confirmação dessa informação, testei a conexão com a internet no
centro da cidade, espaço de maior incidência do sinal, e pude verificar que a
informação recebida na escola se confirmava.
Dessa forma, realizei novamente contato com a secretária municipal de
educação que também estabeleceu relação entre os problemas de conectividade na
EMMD com a falta de manutenção das antenas de transmissão instaladas na
execução do programa ―Tiradentes Digital‖. Foi possível concluir que, Tiradentes
escolhida em 2006 como projeto piloto do Ministério das Comunicações para a
popularização da tecnologia digital, principalmente pelo fato de ser uma cidade
turística e atrair os mais diversos olhares, não mais se incluía na lista das cidades
digitais do país.
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Neste momento me abateu um grande desânimo, pois este fato
impede que mesmo que a prefeitura contrate um técnico em
informática para a manutenção técnica dos computadores das
escolas do munícipio o acesso à internet nas salas de aula ficará
dependente da contratação dos serviços de uma operadora de banda
larga (Nota de campo: 09/09/14).

Para a viabilização dessa proposta será necessário que o planejamento para
utilização dos laptops seja incorporado às ações educativas que estão sendo
desenvolvidas no município.
Diante deste cenário é possível afirmar que os problemas de acesso à
internet se materializam como o principal entrave para o aprimoramento das práticas
tecnológicas na escola investigada, assim como se constitui como a principal marca
do declínio do PROUCA neste cenário. Apesar dos problemas de funcionamento dos
laptops pude observar que, em 2013, em situações esporádicas, parte das docentes
possibilitava o contato de seus alunos com os laptops. Com os problemas de
conectividade em 2014 não foi mais observada a utilização dos computadores
portáteis em nenhuma das salas de aula da escola investigada.
Os problemas em relação à manutenção técnica dos computadores foi um
dos desafios para desenvolvimento da pesquisa. Apesar da abertura do edital
mencionado pela secretária municipal de educação não foi possível contratar um
profissional habilitado, visto que não houve inscritos para a seleção.
Segundo a supervisora pedagógica da escola investigada este trabalho é
considerado pouco atrativo, pois a prefeitura prevê a contratação de apenas um
profissional para cuidar da manutenção dos computadores inseridos em toda a rede
municipal por uma remuneração na base de um salário mínimo. Dessa forma, os
técnicos em informática disponíveis nesta localidade prestam os seus serviços em
municípios vizinhos a Tiradentes.
Como preconizado por Luíza nenhuma ação efetiva foi desenvolvida para a
reparação técnica dos computadores. Foi possível observar que os problemas que
fragilizam o PROUCA em Tiradentes se mantiveram por todo o ano letivo de 2014.
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6.1.5.

Relações

tecnológicas

estabelecidas

na

EMMD:

delineamentos do PROUCA em Tiradentes
Desde os primeiros contatos com o campo de pesquisa foi possível perceber
que um dos entraves para que os laptops possam ser integrados aos processos de
ensino-aprendizagem refere-se à dificuldade de professores e alunos no acesso aos
dispositivos móveis, mesmo estes se localizando dentro do espaço da sala de aula.
No segundo dia de observação pude acompanhar a dificuldade de Luíza para
disponibilizar os laptops para os seus alunos, pois vários não estavam em
funcionamento. Com a ausência da manutenção técnica os programas instalados
nestes computadores estão gradativamente se expirando o que impossibilita uma
utilização fluída.
Como estratégia para atenuar essa circunstância Luíza havia separado no dia
anterior os laptops que ainda se encontravam em condições de utilização. No
entanto, verificou que os computadores em funcionamento estavam misturados aos
computadores desatualizados.

Neste momento, a professora relatou que havia verificado em
situações anteriores, por meio do relato de seus alunos, que os
laptops estão sendo disponibilizados no projeto “Mais Educação”. Os
alunos da professora Luíza que participam desse projeto estudam
em período integral na escola e relataram que os professores
disponibilizam os laptops para que eles possam manuseá-los
livremente. A professora concluiu que a desorganização dos
computadores é devido a esse acesso que segundo ela está sendo
executado como uma forma de preenchimento do tempo vago, visto
que os computadores são disponibilizados sem orientações em
relação ao uso, bem como não são desenvolvidas atividades
norteadas por um planejamento prévio (Nota de campo: 15/04/2014).

A professora, em um viés crítico, fez uma alusão ao significado do PROUCA
neste espaço, em que a utilização dos computadores portáteis para fins educativos
faz parte dessa realidade em uma perspectiva superficial, sem que os objetivos
estejam previamente definidos.
Este fato conduz a percepção de que as relações com as tecnologias digitais
estabelecidas na EMMD são conduzidas pela visualização do computador como um
apêndice dos processos de ensino-aprendizagem em detrimento a uma utilização de
maneira integrada e significativa. Para Valente (1999), a utilização do computador
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como uma efetiva maneira de representar o conhecimento ―requer a análise
cuidadosa do que significa ensinar e aprender‖ [...] (VALENTE, 1999, p.02).
É evidente que os problemas de funcionamento dos laptops localizam-se no
topo da pirâmide dos entraves do PROUCA em Tiradentes, no entanto, os
computadores, de alguma maneira, estão sendo utilizados na escola. Dessa forma
por que não utilizá-los no conjunto das ações educativas que estão sendo
desenvolvidas?
Direcionada por este questionamento o meu olhar se focalizou em direção à
problematização das dinâmicas desenvolvidas na escola. No decorrer de todo o
processo investigativo não puderam ser observadas ações articuladas da gestão
escolar para o desenvolvimento de planos pedagógicos para que laptops pudessem
ser aliados aos processos de ensino-aprendizagem.
Considero que essa questão está relacionada com a falta de autonomia dos
profissionais desse munícipio na condução dos processos educativos por meio de
suas próprias estratégias. Um exemplo da limitação dessa autonomia é que as
instituições educativas da rede municipal de ensino não possuem uma secretaria
própria dentro do espaço escolar.
Dessa forma, todas as questões que envolvem a administração de cada
escola da rede ficam sob a responsabilidade de profissionais designados da
Secretaria Municipal de Educação. Não faz parte das atribuições do diretor escolar
lidar com questões de ordem burocrática, visto que as documentações referentes à
escola e aos alunos encontram-se organizadas na Secretaria Municipal de
Educação. O diretor escolar tem o papel de transpor para o espaço escolar o
planejamento financeiro e administrativo desenvolvido pelos profissionais deste
órgão, assim como garantir o cumprimento do instituído pelos profissionais que
compõem o locus do seu trabalho.
Assim como questões de ordem administrativa, projetos educacionais são
definidos por profissionais do setor pedagógico da Secretaria Municipal de Educação
sendo atribuído ao gestor e ao supervisor pedagógico repassá-los às professoras
que têm a missão de executá-lo junto aos seus alunos. Também são repassados às
professoras, no início de cada ano letivo, um planejamento anual em que são
delimitados os conteúdos presentes no livro didático que deverão ser trabalhados
em cada bimestre.

147

A prática pedagógica é delineada por essas ações que estreitam o trabalho
do professor no que se refere à elaboração de um planejamento que seja condizente
com as especificidades e perfil de sua turma. A justificativa apresentada para a
necessidade do cumprimento desse planejamento pelas professoras é a garantia da
uniformidade do ensino em todas as escolas da rede municipal.
O próprio documento que tem como princípio embasar as relações educativas
construídas na escola, o PPP, é elaborado pela equipe de supervisão da secretaria
municipal de educação. Ao estabelecer contato com esses profissionais para a
busca deste documento em uma versão atualizada foi relatado que o PPP
encontrava-se em fase de reformulação, pois estava sendo construído o texto para a
inserção do programa recente na rede ―Mais Educação‖ que visa ampliação da
jornada escolar na abordagem da educação em tempo integral. Constatei que os
projetos educacionais das escolas não são idealizados pelos profissionais que
estabelecem contato direto com os sujeitos aprendentes.
É perceptível que esse engessamento se reflete diretamente na configuração
das relações referentes às tecnologias digitais neste espaço. Nos diálogos
estabelecidos durante o grupo focal e nas entrevistas individuais dialógicas, o
discurso dos sujeitos indicou que eles relacionam as possibilidades de continuidade
do PROUCA com as ações dos responsáveis da Secretaria Municipal de Educação.
Ao questionar Luíza sobre as ações da equipe pedagógica da Secretaria
Municipal de Educação em relação ao PROUCA a docente relatou que no início da
implantação do programa o trabalho foi conduzido no sentido da avaliação. No ano
letivo de 2012, momento em que o programa estava em funcionamento na rede, era
requisitado às professoras o preenchimento de um formulário com a descrição da
atividade educativa desenvolvida com os laptops, as quais deveriam ser realizadas
no mínimo duas vezes por semana. O objetivo desse preenchimento era colher
dados que eram repassados ao MEC para a análise das aplicabilidades do
PROUCA no município.
No entanto, esses dados não eram retornados para a escola como forma de
aprimorar as relações tecnológicas estabelecidas neste meio. No decorrer de toda a
trajetória do PROUCA em Tiradentes o trabalho com os laptops foram conduzidos
pelas docentes, por meio de suas próprias estratégias. Não foram disponibilizadas
orientações pedagógicas para que a tecnologia digital se integrasse aos processos
de ensino-aprendizagem, bem como não foi estimulada a troca de experiências

148

entre os pares para que por meio do diálogo fossem desenvolvidas ações
articuladas para a inserção efetiva do PROUCA na escola.
A partir do ano de 2013 não foram mais observadas ações da equipe
pedagógica para a avaliação do trabalho desenvolvido com os laptops educacionais
nas escolas, pois neste período o PROUCA passou a ser inteiramente de
responsabilidade do município tornando-se desnecessária a prestação de contas à
instância federal.
A imposição de utilização dos laptops de no mínimo duas vezes por semana
indicadas no ano letivo de 2012 cedeu espaço em 2013 para a determinação da não
utilização devido aos problemas de funcionamento dos computadores. Na entrevista
realizada com a secretária municipal de educação no final do ano letivo 2013, a
profissional relatou que as ações para a continuidade do PROUCA em Tiradentes
direcionavam-se para a tentativa de estabelecimento de convênios com o Instituto
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia (IFET) de São João del-Rei. No entanto,
até o final do ano letivo de 2014 não observei nenhuma ação executada neste
sentido para a continuidade do PROUCA em Tiradentes.
Dessa forma, este programa está gradativamente perdendo as suas forças
neste contexto. Os laptops continuam a fazer parte deste cenário, no entanto, estão
se tornando invisíveis frente aos olhares da maioria dos profissionais envolvidos.
A desvalorização do programa no município pelos profissionais responsáveis
projeta relações distantes com a tecnologia digital no processo educacional.

A

forma como os laptops estão organizados e cuidados na escola investigada ilustra
esse distanciamento. Os computadores com problemas de funcionamento são
depositados no porão da escola o que indica como este artefato não é visualizado
em seu potencial educativo.

Figura 8 - Laptops depositados no porão da escola

Fonte: arquivos da pesquisadora
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No início da implantação do PROUCA em Tiradentes os laptops sem
condições de utilização eram identificados pelas professoras que faziam o registro
do problema em um caderno reservado para este controle. Posteriormente os
computadores eram enviados pelo diretor escolar para o técnico em informática que
desenvolvia o seu trabalho no prédio da Secretaria Municipal de Educação.
Enquanto aguardava este processo o professor utilizava computadores reservas,
medida que impedia que a fragilidade do sistema operacional Metasys 19 instalado
nos laptops não se configurasse como um elemento de dificuldade para o professor
no desenvolvimento das práticas tecnológicas. Após os reparos os computadores
eram reenviados para a escola e colocados novamente nas salas de aula.
No início do ano letivo de 2013 esse processo começou a ser dificultado, uma
vez que neste período foi contratado apenas um técnico em informática para a
manutenção de todos os computadores da rede. No segundo semestre de 2013 a
prefeitura municipal de Tiradentes já não mais disponibilizava um profissional
habilitado para este trabalho. É importante ressaltar que neste período o governo
federal transferiu a responsabilidade da continuidade do PROUCA para as
prefeituras municipais das cidades contempladas com o programa.
Na busca por estudos sobre o PROUCA no Brasil encontrei dados nas
pesquisas de Pesce (2013) e Veloso (2014), as quais foram citadas no Capítulo 1
dessa produção. Nesse diálogo pude entrar em contato com desdobramentos
recentes deste programa no contexto educativo brasileiro, o que me propiciou
reconhecer que o adormecimento do PROUCA, o qual acompanhei no percurso pelo
campo de pesquisa, não é um denominador comum em todos os municípios
contemplados pelo programa.
Buscando o aprofundamento sobre essa questão encontrei na dissertação de
Brasil (2013), intitulada ―A utilização do laptop educacional como instrumento de
ensino de Ciências em Rondônia‖, o diálogo necessário para a compreensão de que
apesar das fragilidades que acompanham este programa, os professores da escola
investigada desenvolvem estratégias para que a tecnologia possa ser uma aliada
nas aulas de Ciências. Dessa forma, o programa está propiciando que esses
profissionais no cerne de seu trabalho se tornem ―protagonistas de alterações
curriculares, estruturais e organizacionais‖ (BRASIL, 2013, p.10).

19

A fragilidade é relacionada com a necessidade de formatação contínua dos laptops.
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Nessa produção, a autora conclui que nos espaços investigados foi possível o
encontro com ―a enorme vontade de alcançar sucesso em vários atores do Projeto
UCA nas escolas‖ (BRASIL, 2013, p.128).
Contrapor esses dados com a realidade de Tiradentes remete ao fato de que
a descontinuidade do PROUCA nas suas escolas municipais está atrelada ao
entrecruzamento de questões de ordem política, administrativa, organizacional e
pedagógica. É perceptível que a escolha da prefeitura municipal de Tiradentes de
não absorver a responsabilidade de continuidade do PROUCA, indicada pelo
governo federal, projetou nos profissionais desse município um desestímulo para
que os laptops educacionais sejam integrados aos processos de ensinoaprendizagem.
No percurso pelo campo de pesquisa, no decorrer do ano letivo de 2014,
pude observar que até este período o PROUCA não foi incluído na lista de ações da
Prefeitura Municipal. Conforme destacado na fala da secretária municipal de
educação em entrevista realizada em outubro de 2013, o programa não se constitui
como uma prioridade para o município.
Diante desse panorama o olhar investigativo foi conduzido, principalmente,
pela compreensão dos reflexos da política que institui o PROUCA em Tiradentes na
prática tecnológica desenvolvida por Luíza, que de maneira isolada e autônoma
busca inserir os seus alunos na perspectiva digital de construção de conhecimento.
Essa realidade remete às seguintes indagações: como a professora Luíza
utiliza

os

laptops

educacionais

nos

processos

de

ensino-aprendizagem

desenvolvidos em sua turma? Quais são os conhecimentos e estratégias utilizadas
pela docente para contornar a situação que circunda o PROUCA em Tiradentes? As
projeções do PROUCA na construção de práticas tecnológicas desenvolvidas pela
professora fazem parte das discussões que serão desenvolvidas no núcleo de
significação 3.

6.1.6. Síntese e discussão dos resultados das análises
No encontro com os sujeitos no campo de pesquisa e com as produções
acadêmicas que trouxeram discussões sobre a utilização dos laptops educacionais
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nas escolas municipais de Tiradentes foi possível perceber que a trajetória do
PROUCA foi marcada por várias nuances.
Tiradentes fez parte como projeto piloto de dois, até então, eminentes
programas de inclusão digital do governo federal. Primeiramente, em 2006, com o
programa ―Tiradentes Digital‖ cuja instalação da rede Wi-MESH significava traspor
barreiras para a popularização da tecnologia digital no Brasil. Instalar as antenas de
transmissão e, ao mesmo tempo, preservar a arquitetura barroca significava
conseguir levar a internet a qualquer localidade do país. Com a viabilização desta
proposta Tiradentes foi focalizado como o espaço propício para o piloto do PROUCA
em Minas Gerais. Inserido nesses programas Tiradentes foi visualizado no cenário
nacional como uma vitrine que expunha a tecnologia como um elemento de
transformação cultural.
Os olhares se voltaram para este espaço e a Prefeitura Municipal se
mobilizou para a estruturação do PROUCA. Em 2011 todas as escolas da rede
municipal foram organizadas para que dentro do espaço da sala de aula fosse
disponibilizado um computador por aluno.
Neste ano, o entrave do PROUCA se relacionou com a formação dos
professores. Como destacado no Capítulo 4, as professoras efetivadas por meio de
concurso público, em 2011, não tiveram a oportunidade de participar do curso de
formação oferecido pela PUC Minas. Este curso estava sendo oferecido para
professoras que se vinculavam à rede por meio de contrato e a maioria das
professoras que fez o curso não foi aprovada no referido processo seletivo.
Os profissionais envolvidos passaram a fazer parte de um contexto
tecnológico pouco sólido, no que se refere às concepções pedagógico-tecnológicas,
visto que o programa foi direcionado pela imposição da utilização dos laptops para a
elaboração de relatórios direcionados ao MEC em detrimento às orientações
pedagógicas necessárias para a utilização significativa dos laptops nos processos
de ensino-aprendizagem.
No final do ano de 2012 o governo federal passou a responsabilidade de
continuidade do PROUCA para as prefeituras contempladas. Neste momento os
problemas de manutenção técnica dos laptops e da rede wireless representaram o
declínio do programa no município, visto que não mais foram disponibilizados
profissionais para o desenvolvimento deste trabalho.
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Com a transição governamental da prefeitura municipal, em 2013, o PROUCA
que, atualmente, não possui acompanhamento e avaliação de seus idealizadores da
instância federal, foi instantaneamente excluído do contexto educativo de
Tiradentes.
A omissão da Prefeitura Municipal vinculada às concepções pedagógicas que
regem as práticas educativas no município, as quais não propiciam o
desenvolvimento de ações autônomas pelos profissionais envolvidos para a busca
de alternativas que pudessem se contrapor à forma como a tecnologia é conduzida
neste espaço, acarretou a descontinuidade das práticas tecnológicas nas escolas
municipais da rede.
Este é um indicativo da falência do PROUCA em Tiradentes, visto que não há
mobilidade para o desenvolvimento de ações, em nenhum segmento, que propiciem
a sua viabilização. É notório que o descompasso da proposta tecnológica que marca
a trajetória da inserção da tecnologia no cenário Tiradentino, está relacionado
principalmente com a descoordenação das políticas públicas em educação no Brasil.
O panorama retratado se contrapõe às propostas governamentais que
focalizam a tecnologia educacional como um meio de alavancar a educação no
Brasil. Flagrar a realidade educativa de Tiradentes significa desmistificar a ideia de
que a disponibilização do acesso ao computador é garantia de que a educação no
país esteja galgando degraus para a melhoria de sua qualidade.
A inclusão digital/social apresentada nos planos governamentais para a
inserção das TDIC no contexto educativo adquire caráter irrisório quando associada
a projetos de informatização que se baseiam na disponibilização de equipamentos
na escola pública como uma possibilidade de resolução dos problemas
educacionais. ―Treinar pessoas para o uso dos recursos tecnológicos de
comunicação digital seria inclusão digital?‖ (BONILLA, OLIVEIRA, 2011, p. 24)
Bonilla (2002) assinala a importância da inserção da tecnologia na escola ao
mesmo tempo em que lança um olhar crítico em direção a programas no formato do
PROUCA, visto que são regidos fundamentalmente pela lógica do mercado.
Segundo a autora ―as políticas públicas estão priorizando a produção de softwares e
não a conexão das escolas a internet‖ (BONILLA, 2002, 146).
A afirmação da autora é um demonstrativo de que as mudanças na educação
por meio da inserção da tecnologia digital requerem que as políticas públicas sejam
elaboradas por meio da focalização da escola em sua real face, assim como se
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norteie por planos contínuos e estruturados por concepções pedagógicas
necessárias para que a proposta de inclusão digital/social se afaste do alienante.
Para Bonilla e Oliveira (2011, p.35) ―não se trata de uma discussão sobre o termo
inclusão digital, mas, sim, de uma leitura social, associada ao interfaceamento
político‖.

6.2. Núcleo de significação 2 – O ensinar e o aprender no cotidiano
escolar
Neste segmento analítico serão apresentadas e discutidas as concepções
pedagógicas que se entrelaçam aos processos de ensino- aprendizagem utilizando
como lente o formato das relações educativas que permeiam o locus investigativo.
Ao flagrar os diálogos entre os sujeitos no campo de pesquisa foi possível
entrar em uma cadeia de enunciações que revelaram a essência do ensinar e do
aprender no contexto da sala de aula.

6.2.1. Rotina da sala de aula: relações educativas no espaço
escolar
Conforme mencionado anteriormente os alunos se conduzem para o pátio da
escola às 7h para a realização da oração. Em seguida se direcionam para a sala de
aula obedecendo à dinâmica combinada: os alunos se alternam de modo que todos
tenham a oportunidade de ocupar a primeira carteira da fila que ocupa.
A professora inicia a aula escrevendo o roteiro das disciplinas que serão
trabalhadas no decorrer do dia, o qual fica registrado no canto esquerdo da lousa. A
primeira atividade a ser feita é a correção da ―tarefa de casa‖. As questões
solicitadas, que geralmente são referentes a dois conteúdos curriculares, são lidas
pela professora e respondidas coletivamente pelos alunos. A professora registra as
respostas na lousa para que todos possam fazer as correções quando necessário.
É perceptível que a solicitação de respostas de maneira coletiva é requerida
pela professora visando a agilidade na correção da tarefa, a fim de que o
planejamento diário possa ser aplicado em tempo hábil. Os conceitos presentes nas
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tarefas são explorados em outros momentos e situações da aula, o que indica que a
professora identifica a ―tarefa de casa‖ como metodologia que propicia aos alunos
revisitar os conceitos trabalhados em sala de aula.
A professora conduz a rotina escolar baseando-se no horário elaborado pela
supervisora pedagógica, o qual é construído buscando a articulação das disciplinas
curriculares, da carga horária e do planejamento do horário para a utilização da área
externa da escola (pátio e quadra) nos momentos reservados para o recreio e
atividades que serão realizadas na Educação Física.
No quadro abaixo é possível observar o horário elaborado para o 5° ano da
professora Luíza.

Quadro 7 - Horário do 5° ano do ensino fundamental da professora Luíza
Horário

Terça-Feira

Quarta-feira Quinta-feira

7h

Segundafeira
Ling. Port.

Sexta-feira

Mat.

Ling. Port.

Mat.

Ed. Fis.

8h

Mat.

Ed. Fis.

Mat.

Ling. Port

Mat.

9h40min

Recr/Lanch

Recr/Lanch

Recr/Lanch

Recr/Lanch

Recr/Lanch

10h

Geogr.

Ling. Port.

Ciênc.

Hist.

Ling. Port.

10h40min

Ed. Relig.

Geogr/Hist

Ed. Patrim.

Arte

Ciênc.

11h20min

Saída

Saída

Saída

Saída

Saída

Fonte: elaborado pela pesquisadora

A professora Luíza busca seguir o horário estabelecido com rigor. No entanto
ocorreram situações em que foi necessária a transferência das atividades
planejadas para outros dias da semana devido a comunicados inusitados relativos
às atividades extraclasse oferecidas aos alunos, que são realizadas principalmente
no denominado ―Centro Cultural‖ que se localiza próximo ao prédio da escola, dentre
outras programações que são planejadas pela equipe pedagógica da Secretaria
Municipal de Educação.
Segundo a professora, em inúmeras situações, eventos foram comunicados
pela supervisora pedagógica no mesmo dia do acontecimento. A professora frisou
que essa prática, que é recorrente na escola, interfere diretamente no
desenvolvimento do trabalho pedagógico.
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Hoje a aula da professora Luíza foi interrompida pela supervisora
pedagógica que comunicou que os alunos deveriam assistir a uma
palestra no Centro Cultural naquele momento. Mediante a
comunicação Luíza relatou a sua insatisfação por não ter sido
avisada com antecedência (Nota de campo: 12/08/2014).

Pude presenciar a desarticulação do trabalho pedagógico na escola, assim
como a influência das ações do setor pedagógico da Secretaria Municipal de
Educação no desenvolvimento do trabalho docente em sala de aula.
Focalizando mais uma vez esta influência retorno à questão anteriormente
apresentada sobre o planejamento anual disponibilizado por esses profissionais, o
qual delimita os conteúdos do livro didático que devem ser trabalhados em cada
bimestre no ano letivo.
As professoras têm como tarefa seguir esse planejamento que é permeado
pelo discurso de uniformidade do ensino na rede municipal de Tiradentes. No
entanto a prática pedagógica conduzida por padrões estabelecidos não está
efetivamente focada no perfil e nas suas necessidades educacionais dos sujeitos
aprendentes.
Neste sentido os processos de ensino-aprendizagem são fundamentalmente
focados no trabalho com os conteúdos presentes no livro didático. Na sala de aula
observada o principal recurso utilizado para complementar o referido livro são textos
mimeografados referentes à interpretação de diferentes gêneros textuais e à
exercícios de aprofundamento dos conteúdos de Matemática.
No que se refere às áreas do conhecimento: Ciências, Geografia e História, o
estudo dos conteúdos temáticos é essencialmente fechado nos conceitos presentes
no livro didático. A metodologia que se estabelece é a anotação de resumos nos
cadernos e a resolução dos exercícios presentes no livro. Não foi observada a
viabilização de outros recursos para a complementação dos conceitos apresentados.
As tentativas neste sentido se referem às pesquisas na internet, por meio da
utilização dos laptops educacionais20.
No desenvolvimento da rotina escolar ocorre um intervalo (10 min) para a
merenda, que é servida em sala de aula pela professora, e, em seguida, outro
intervalo para o recreio (10 min), em que os alunos, subdivididos de acordo com ano
escolar que se integram, brincam no pátio sob a observação da professora eventual.
20

Essa metodologia será apresentada e discutida no núcleo de significação 3.
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Em paralelo a isso as professoras regentes tomam café e trocam informações. A
supervisora pedagógica se faz presente neste momento aproveitando a ocasião
para fazer comunicados e repassar informações.
Pude observar, em conversas estabelecidas nestes intervalos, que apesar
dos processos de ensino-aprendizagem serem regidos por um planejamento anual
comum, não há uma articulação da prática educativa entre as professoras. Os
diálogos se direcionam para o relato de situações cotidianas demonstrando que as
ações empreendidas se conduzem de maneira pouca afinadas. Não ocorre um
compartilhamento do planejamento diário, nem mesmo das estratégias e
metodologias empregadas nos processos de ensino-aprendizagem.
O trabalho de supervisão pedagógica está focado na orientação em relação
às ações que deverão ser desenvolvidas pelas docentes, afastando-se do diálogo
necessário para o estabelecimento de um trabalho articulado que seja conduzido
pelo entrelaçamento de concepções e objetivos comuns.
Observando essa característica presente no locus investigativo busquei por
meio do diálogo com Luíza compreender as especificidades que marcam esse
processo. Ficou evidenciado que o isolamento docente é uma característica do
trabalho pedagógico desenvolvido na escola, visto que não ocorre uma articulação
dos saberes entre os pares.

Segundo Luíza as professoras que atuam no mesmo ano de
escolaridade comumente não compartilham o seu planejamento, nem
mesmo constroem coletivamente as avaliações que serão aplicadas
aos alunos. Este é um motivo de divergências que se reafirmam na
escola, visto que as avaliações são comparadas pela comunidade
escolar que expõe as suas impressões nas reuniões para a entrega
dos resultados bimestrais, classificando a atuação da professora de
acordo com o nível de exigência das questões, bem como pelo
formato e quantidade das tarefas de casa que é solicitado. No
diálogo estabelecido com Luíza, a professora relatou que as suas
avaliações são criticadas pelas outras docentes por apresentarem
textos para a contextualização das questões, pois é valorizado neste
contexto perguntas que necessitam da memorização dos conceitos
para a construção das respostas (Nota de campo: 07/08/2014).

Compreendo que a ausência do compartilhamento de estratégias e
conhecimentos para o desenvolvimento dos processos de ensino-aprendizagem se
constitui como um ponto que marca as relações educativas construídas neste
espaço.
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Para o aprofundamento sobre as concepções pedagógicas que permeiam o
locus investigativo, com o olhar direcionado para os seus reflexos nos processos de
ensino-aprendizagem, é necessário o encontro com os delineamentos da prática
educativa desenvolvida na sala de aula da professora Luíza.

6.2.2.

Processos

de

ensino-aprendizagem

na

sala

de

aula

investigada
Para entrar nos domínios da compreensão sobre as concepções pedagógicas
intrínsecas aos processos de ensino-aprendizagem desenvolvidos na sala de aula
investigada é necessário focalizar as interferências que fazem parte deste processo:
professora e alunos em meio a um sistema curricular subdividido por áreas de
conhecimentos que devem ser trabalhadas com cargas horárias estanques; o tempo
escolar que demanda um planejamento diário que é direcionado pela subdivisão das
áreas do conhecimento como se cada uma habitasse uma caixa que deve ser aberta
e explorada em dia e horário específico. Neste sentido, as relações educativas se
regulam por padrões determinados que formam o processo de ensinar e aprender
na escola pesquisada.
No acompanhamento da prática educativa desenvolvida pela professora foi
observado que as relações de saber são conduzidas pelos vestígios de um sistema
educativo que pouco privilegia a construção do conhecimento em uma abordagem
interdisciplinar. O planejamento anual e o horário escolar estabelecido interferem no
estabelecimento do diálogo entre as áreas do conhecimento remetendo a uma
configuração mecânica da construção dos processos de ensino-aprendizagem.
O livro didático se insere no contexto investigado como o elemento que
regulamenta a mecanização do ensinar e do aprender. Neste contexto, seguir
fielmente o horário escolar está diretamente relacionado ao cumprimento do
planejamento anual, que se baseia fundamentalmente na divisão dos conteúdos do
livro didático. Cada dia da semana é reservado para o trabalho com uma subunidade
temática do livro, de acordo com a área do conhecimento indicada no horário
escolar.
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Enveredando pelo caminho da tônica bakhtiniana não é possível conceber as
áreas do saber como conhecimentos guardados em compartimentos específicos,
pois a construção do conhecimento em uma concepção relacional remete à
formação de processos de ensino-aprendizagem em uma abordagem interativa e
dialógica. O entrelaçamento dos saberes é fator fundamental para a construção de
processos de ensino-aprendizagem, em que o entrecruzamento das diferentes
vozes propicie a condução dos educandos a processos de compreensão.
E neste cenário, onde fronteiras se estabelecem para que os processos de
ensino-aprendizagem

se

desenvolvam

por

uma

acepção

interativa,

foram

focalizadas como principais estratégias pedagógicas: a elaboração de resumos e o
desenvolvimento de ditados como forma de registro dos conteúdos nos cadernos.
Quais são os alcances dessa metodologia na construção da aprendizagem pelos
alunos?
Para o encontro com essa resposta é necessário mergulhar na teia discursiva
formada nos diálogos estabelecidos entre professora e alunos. No trabalho com os
conteúdos curriculares a dinâmica predominante refere-se à leitura silenciosa e,
posteriormente, à leitura coletiva das unidades temáticas do livro didático, seguida
por anotações no caderno ou pela resolução de exercícios como formas de registro
do conteúdo estudado.
A sequência, a seguir, formada pelo diálogo entre os sujeitos pesquisados,
demonstra o lugar que o livro didático ocupa nos processos de ensino-aprendizagem
na sala de aula investigada.

Professora: Abram o livro de Ciências na página 38. Nós estamos
estudando em Ciências um tema interessante. Nós começamos a
falar sobre os sistemas do corpo humano. Já aprendemos que ele é
formado por várias partes que não trabalham sozinhas. Nós já vimos
o sistema digestório, o sistema circulatório, o sistema respiratório e
estamos no sistema urinário. Olhem aí no livro, o sistema urinário é
formado por três partes, vamos retomar. Tanto no homem quanto na
mulher essas partes existem e são necessárias. Há algumas
diferenças que vamos ver mais para frente. O rim tem a função de
filtrar as impurezas de nosso corpo. Uma pessoa pode doar o rim
para outra?
Alunos: Pode.
Professora: Pode, né?
Manuela: Eu vi uma novela que o ator fez um transplante de
coração. Um homem morreu em um acidente e eles implantaram o
coração em uma pessoa que estava doente.
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Professora: Sim. Então vamos fazer a leitura juntos porque não
vai dar tempo de fazer aquela leitura silenciosa não. Olhem os
exercícios da página 45, vou pedir de tarefa e vocês vão trazer as
respostas na próxima aula. A turma me ajuda a ler a página 48?
(Transcrição: 23/04/2014: grifo meu).

Observa-se que o comentário da aluna Manuela sobre o tema estudado foi
pouco valorizado no diálogo estabelecido. A exploração dos conceitos científicos,
por meio do entrelaçamento das vozes dos sujeitos, cedeu espaço para a
necessidade de prosseguimento imediato do estudo da unidade temática definida
para a aula do referido dia. As vozes da professora e do livro didático se ressaltaram
em detrimento das vozes dos alunos, afastando os sujeitos aprendentes da
perspectiva dialógica de construção do conhecimento.
Conduzido pela tônica bakhtiniana, Fiorin (2006) expõe que ―todo enunciado
constitui-se a partir de outro enunciado, é uma réplica a outro enunciado‖. (FIORIN,
2006 p. 24). Neste sentido, compreende-se que é por meio da interação verbal que
será possível o desenvolvimento psicológico à medida que ―todas as funções
superiores originam-se das relações reais entre indivíduos humanos‖ (VIGOTSKI,
2010, p.58).
A metodologia empregada não foi conduzida pelo entrecruzamento de
enunciados como forma de buscar novas aprendizagens. Essa dinâmica é
focalizada principalmente na correção das atividades pelos alunos.

Professora: Todos estão com o caderno de tarefas aberto?
Professora: Era apenas um exercício do livro de Português sobre a
acentuação. Dessa primeira fileira quais palavras são acentuadas?
Alunos: Flúor, lápis, pólen, álbuns.
Professora: Como são classificadas essas palavras de acordo com
a sílaba tônica?
Vítor: Proparoxítas e paroxítonas.
Professora: São palavras paroxítonas.
Professora: Vou dar cinco minutos para todos corrigirem a sua
tarefa (Transcrição: 18/08/2014).

Não foi explicado aos alunos o porquê dessas palavras se encaixarem na
categoria paroxítonas, os mesmos reproduziram a resposta correta para os seus
cadernos, sem os diálogos necessários para a compreensão do conceito estudado.
Em contraposição a essa metodologia trago a citação de Freitas (2013) que
identifica ―o ensino e a aprendizagem como partes de um mesmo processo que se

160

desenvolve na dialética das interlocuções entre seus diferentes atores‖ (FREITAS,
2013, p.97).
Os processos de ensino-aprendizagem desenvolvidos, não possibilitam o
encontro do aluno com o novo, pois a atitude passiva não permite a construção dos
conceitos científicos, processo que Vygotsky relaciona com a imersão do sujeito
aprendente em uma cadeia de significação das palavras.
Nesta teoria,

Em qualquer idade, um conceito encarnado numa palavra representa
um ato de generalização. Mas o significado das palavras evolui e,
quando a criança aprende uma nova palavra, o seu desenvolvimento
mal começou: a princípio a palavra é uma generalização do tipo mais
primitivo; à medida que o intelecto da criança se desenvolve é
substituída por generalizações de tipo cada vez mais elevado –
processo este que acaba por levar à formação dos verdadeiros
conceitos (VIGOTSKI, 2005, p. 104).

A palavra inserida nas relações educativas em sala de aula representa
possibilidades de encontro com os significados quando está interligada à ação ativa
dos sujeitos. Para Vygotsky o processo de formação conceitual em sua
complexidade ―é irredutível às associações, ao pensamento, à representação, ao
juízo, às tendências determinantes‖ (VIGOTSKI, 2001, p. 169).
Neste sentido, a simples apresentação da palavra em uma abordagem
passiva de relação com o saber, em que o educando é conduzido a sua
memorização, desabilita a possibilidade de construção dos conceitos científicos.
A prática de memorização conceitual interliga-se aos processos de ensinoaprendizagem desenvolvidos em sala de aula, principalmente em atividades
relacionadas a escrita. Ressalto nos diálogos estabelecidos que as correções das
atividades são consideradas pela docente como uma possibilidade de reelaboração
do pensamento pelos alunos.

Professora: Vamos iniciar com um ditado. Será somente uma frase
para introduzir os estudos sobre o sistema nervoso. Cada dia
corrigimos de uma forma. Hoje os meninos trocarão o caderno com
os meninos e as meninas com as meninas. Não vale falar o erro do
colega. Não pode também apagar, apenas colocar o símbolo que
utilizamos: o triângulo para marcar a palavra escrita errada. Também
não pode apagar e escrever de novo, pois assim o colega não
saberá onde errou. Não se esqueçam de abaixo registrar o número
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de erros observados e assinar. A primeira e a segunda fila pode se
levantar para buscar um colega para trocar (Transcrição:
05/05/2014).

Ao mesmo tempo em que os alunos corrigiram os erros do colega a
professora transcrevia a escrita correta da frase na lousa. Foi possível perceber que
os estudantes não tiveram a oportunidade de analisar a escrita das palavras, a qual
foi reproduzida para o caderno sem a imersão dos sujeitos aprendentes no universo
das significações. Nos dizeres de Vygotsky (2005, p. 68) ―a memorização de
palavras e a sua associação com os objetos não leva, por si só, à formação de
conceitos‖, pois este processo é correlativo ao surgimento de um problema que
deverá ser resolvido no processo de formação de novos conceitos.
O processo de internalização dos conceitos é considerado dialógico, visto que
se desencadeará por meio do contato direto com o Outro. Nas relações educativas
que se estabelecem em sala de aula o tema é apresentado pelo professor
integrando-se ao plano interpessoal do educando. Ao ter contato com tema, o aluno
deverá ser conduzido à atribuição de significados, por meio da compilação com
conhecimentos

construídos

anteriormente.

Dessa

forma,

serão

criadas

possibilidades para que os conceitos sejam transportados para o plano intrapessoal.
A intervenção de Luíza sobre a referida atividade direcionou-se para a
indicação dos erros observados em contraposição à discussão sobre as regras
ortográficas pertinentes, a fim de que os alunos direcionassem o olhar para as
particularidades inerentes ao sistema de escrita. Dessa forma os alunos não foram
remetidos ao âmbito da significação.
Professora: a palavra ―realizadas‖ foi escrita com ―s‖ no lugar de ―z‖
e nervoso com ―z‖ no lugar de ―s‖. Quem acabou salta uma linha e
coloca o número de erros que encontrou e assina. Quem teve
somente um erro? Dois? Quem teve até três erros não precisa copiar
do quadro. Quem teve acima de três erros copiar a frase correta do
quadro (Transcrição: 08/05/2014 ).

Os alunos não demonstraram constrangimento em indicar o número de erros
que tiveram. Foi possível perceber que essa é uma dinâmica usual nas práticas de
escrita orientadas pela professora, por isso natural para os alunos.
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A metodologia de ditados se constitui como uma prática sistemática no
trabalho com a escrita desenvolvido pela professora.

Professora: Agora que terminamos a correção abram o caderno de
Português. Coloquem assim: número 1 - ditado.
Carolina: Que página?
Professora: Não tem página não. O ditado de hoje vai ser um texto
de um assunto que vocês viram no ano passado. E esse ditado vai
ser assunto da nossa prova. Ele vai completar o pensamento da aula
de ontem de Geografia em que falamos de etnia. Eu vou ler um
pouquinho sobre a chegada dos japoneses aqui. Vocês vão fazer
parágrafo. Vamos começar?
Alunos: Sim!
Professora: “A história da imigração japonesa no Brasil começou por
volta de 100 anos atrás. No dia 18 de junho de 1908. Nesse dia um
navio à vapor que trazia 781 japoneses chegou ao Porto de Santos,
em São Paulo. Com os europeus, os japoneses foram trazidos para o
Brasil de navio. Eles foram atraídos..
Ana Elisa: Calma Luíza.... no Brasil?
Professora: ... de navios. Eles foram atraídos pela possibilidade de
adquirir um pedaço de terra e, também fugir da pobreza em que
viviam.
Vítor: Espera Luíza.
Professora: Então, como vai ser a correção hoje? Cada um vai
escolher um colega que gostaria que corrigisse o seu ditado. Vocês
vão trocar o caderno. Mas ninguém vai começar a correção agora.
Vai esperar eu colocar aqui no quadro para a gente ver os erros.
Lembrando vocês vão colocar um triângulo em cima da palavra
errada. Então, eu vou falar os erros que eu mais vi neste ditado.
Ao terminar coloca os números de erros, assina e entrega o caderno
para o amigo.
Ana Elisa: Eu vou ter que copiar tudo de novo? Eu tive três erros.
Professora: Hoje estamos um pouco atrasados então nós vamos
fazer a correção. Cada um vai fazer o seu. (Transcrição: 18/08/2014:
grifo meu).

Luíza registrou o ditado na lousa e indicou as palavras que obtiveram a maior
reincidência de erros. Os alunos observaram a escrita correta na lousa e corrigiram a
sua atividade. Eles reproduziram a escrita correta das palavras em seus cadernos.
Após a verificação da atividade desenvolvida pelos alunos, a professora observou
que o ditado do aluno Vítor necessitaria de ser reescrito.

Professora: Vítor você vai ter que copiar o ditado de novo, pois
teve um número significativo de erros (Transcrição: 18/08/2014:
grifo meu).
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Novamente as regras ortográficas não foram correlacionadas no processo de
escrita. Os alunos se localizaram, nesta dinâmica, como meros espectadores de
informações que não puderam ser transpostas para o plano da construção da
aprendizagem.
A leitura e a escrita trabalhadas sem contextualização com o universo
simbólico relacionam-se com a língua em um sentido estrutural e normativo, o qual é
―exterior ao indivíduo, não pode ser modificada pelo falante e obedece às leis do
contrato social estabelecido pelos membros da comunidade‖ (FIORIM, 2011, p.14).
Bakhtin/Volochínov (2009, p.98) ao visualizar a língua em uma abordagem
viva revela que ―a consciência linguística do locutor e do receptor nada tem a ver
com o sistema abstrato de formas normativas, mas apenas com a linguagem no
sentido de conjunto dos contextos possíveis de uso de cada forma particular‖. No
entanto, os alunos tiveram encontro com a língua em um formato estático, visto que
não foi privilegiada a compreensão do objeto de estudo.
Foi estabelecida uma relação monológica, uma vez que o olhar dos sujeitos
aprendentes, esteve em todo o processo, sob um mesmo foco, sob uma mesma
perspectiva que não propiciou a interiorização do objeto e, consequentemente o
desenvolvimento da aprendizagem do conceito estudado.
Focalizando as postulações de Vigotski (2005), compreende-se que
[...] um conceito não se forma pela interação de associações, mas
mediante uma operação intelectual em que todas as funções mentais
elementares participam de uma conciliação específica. Essa
operação é dirigida pelo uso de palavras como meio para centrar
ativamente a atenção, abstrair determinados traços, sintetizá-los por
meio de um signo (VIGOTSKI, 2005, p. 101).

A interação social vinculada ao contato do sujeito com a cultura, bem como
com situações de aprendizagem desencadeia o desenvolvimento de funções
psicológicas superiores. A formação dessas funções está diretamente relacionada
com o contato do sujeito com um contexto de significações que se forma no
encontro com instrumentos e signos. Neste sentido, o desenvolvimento pode ser
considerado

[...] um processo dialético complexo caracterizado pela periodicidade,
desigualdade no desenvolvimento de diferentes funções,
metamorfose ou transformação qualitativa de uma forma em outra,
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embricamento de fatores internos e externos, e processos
adaptativos que superam os impedimentos que a criança encontra.
(VIGOTSKI, 2010, p. 80)

Diante dessa premissa compreende-se que a aprendizagem ―[...] desperta
vários processos internos de desenvolvimento, que são capazes de operar somente
quando a criança interage com pessoas em seu ambiente e quando em cooperação
com seus companheiros‖ (VIGOTSKI, 2010, p. 103).
Na formulação de Bakhtin/Volochínov (2009, p.111), é possível compreender
que não recebemos ―a língua pronta para ser usada; eles penetram na corrente da
comunicação verbal, ou melhor, somente quando mergulham nessa corrente é que
sua consciência desperta e começa a operar‖.
Foram observadas nos diálogos realizados em sala de aula discussões sobre
os conceitos estudados, entretanto, o formato das enunciações construídas pouco
privilegia o desenvolvimento de processos analíticos que possam conduzir os
sujeitos à elaboração da consciência.
Por meio do diálogo apresentado a seguir é possível visualizar uma
desarticulação entre os enunciados construídos para o estudo de conceitos
matemáticos. Os alunos se posicionaram indicando as suas dúvidas e inferências
sobre as situações-problemas propostas, mas não pôde ser observado um estímulo
para a ampliação das falas. Observando a dúvida dos alunos a professora utilizou
como estratégia a leitura, a explicação e o registro dos problemas matemáticos na
lousa, não possibilitando a expressão significativa do pensamento pelos estudantes.
Ana Elisa: Quanto é uma década?
Professora: Vocês sabem?
Alunos: Dez anos.
Emanuele: A primeira é de adição ou divisão?
Vítor: Primeiro soma os valores, depois divide por dois.
Professora: Vamos fazer juntos (Transcrição: 08/05/2014).

Não foi reservado tempo necessário para a resolução dos problemas
matemáticos, com foco no desenvolvimento de estratégias pelos próprios alunos.
Assim, a atividade se constituiu como mecânica, uma vez que se fundamentou no
registro de respostas no caderno não propiciando a construção de significados e
sentidos pelos alunos.
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São recorrentes as situações em que os alunos não têm tempo para
analisar e desenvolver as atividades propostas, sendo a reprodução
dos conteúdos nos cadernos a dinâmica predominante nos
processos de ensino-aprendizagem (Nota de campo: 16/05/2014).

Somente no último problema matemático proposto a professora pediu aos
alunos que lessem individualmente e buscassem a sua compreensão.
Ivan: Faz no quadro também professora.
Professora: Quem encontrou a resposta?
Alunos: 298.
Professora: Lê para gente Carolina.
Alunos: Que conta tem que fazer? (Transcrição: 08/05/2014: grifo
meu).

A fala destacada demonstra que os alunos estão inseridos em uma cadeia de
reprodução dos conceitos estudados, os quais são habitualmente registrados em
seus cadernos de maneira passiva. Segundo Freitas (2013, p. 98) ―a compreensão
se constitui como uma forma de diálogo, na qual compreender é opor à palavra do
Outro uma contrapalavra‖. Dessa forma, o processo compreensivo está interligado a
um confronto dialógico entre as palavras próprias e as alheias (FREITAS, 2013).
A observação dos diálogos empreendidos em sala de aula remete às
concepções pedagógicas que regem os processos de ensino-aprendizagem
desenvolvidos. Focalizam-se relações educativas configuradas por um caráter
transmissor, visto que são conduzidos pela palavra em uma concepção autoritária. A
palavra autoritária é definida pela autora supracitada como ―monossêmica, rígida,
tornando-se difícil modificar seus sentidos‖ (FREITAS, 2013, p. 99).
Luíza: Escrevam exercícios página 49, coloquem a data de hoje e
podem começar a resolução dos exercícios.
Paula: Precisa copiar as perguntas do livro?
Professora: Não, em Matemática não precisa copiar. (Transcrição:
18/08/2014).

A professora estabeleceu cerca de vinte minutos para que os alunos
concluíssem a atividade referida neste diálogo. Mais uma vez ficou evidenciado que
o fator tempo interfere diretamente para que os processos de ensino-aprendizagem
possam ser desenvolvidos de maneira que os alunos possam proceder de maneira
autônoma.
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Professora: Vamos fazer juntos?
Alunos: Não.....
Professora: Então, a letra “a”...
Alunos: Amazonas e Pará.
Professora: Quantos quilômetros quadrados o estado do Amazonas
têm a mais que o estado do Pará? (Transcrição: 18/08/2014).

Luíza registrou a operação na lousa, pois nenhum dos alunos respondeu às
indagações presentes no livro didático.
Professora: Então, o resultado é 311. 215.
Marina: Eu não consegui fazer o “C”.
Professora: Vocês vão terminar em casa. Os desafios que também
estão nesta página, vocês vão fazer em casa (Transcrição:
18/08/2014: grifo meu).

Não foi delimitado um tempo necessário para que os educandos
desenvolvessem autonomamente as questões propostas, assim como o processo de
correção não propiciou aos alunos que fossem conduzidos a possibilidades de
compreensão. O estudo do conteúdo de Matemática foi finalizado, apesar da
exposição da dúvida pela aluna. Para Vigotski (2010, 103) ―[...] o aprendizado
adequadamente organizado resulta em desenvolvimento mental e põe em
movimento vários processos de desenvolvimento que, de outra forma, seriam
impossíveis de acontecer‖.
A compilação das experiências e posicionamentos dos alunos no trabalho
com as diferentes áreas do conhecimento precisa encaminhar-se pelo olhar focado
no que não foi desenvolvido pelos estudantes, considerando o que está em
processo.
Essa configuração remete à necessidade do estímulo a uma ação ativa dos
sujeitos aprendentes em relação ao objeto de estudo, para que a partir do agir
cognitivo possa se estabelecer relações analíticas com o saber. O estabelecimento
de uma relação dialógica em sala de aula se constitui como uma credencial que
conduzirá o educando a se posicionar como um ser social que age autonomamente
para construção de sua aprendizagem.
A interação discursiva em sala de aula requer um posicionamento aberto do
professor, o que propiciará aos processos de ensino-aprendizagem serem
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conduzidos pelo estabelecimento da Zona de Desenvolvimento Proximal (ZDP)21.
Este conceito significa que o desenvolvimento dos sujeitos aprendentes é
processual e requer a ação mediadora do professor.
Professora: Todos os dias temos um ditado, um cálculo oral,
aprendemos alguma coisa. Em História estamos aprendendo sobre
a monarquia, sobre o presidencialismo. Então, hoje eu vou ditar um
trechinho do livro de História, mas a correção será diferente hoje. A
correção vai ser o seguinte. Você vai saber onde está o trechinho do
texto e você vai buscar a resposta lá. Só que é o seguinte, hoje o
colega vai corrigir o meu ditado? Não, eu vou recolher os cadernos
para corrigir e depois eu devolvo e você vai à página 115 e corrige o
seu ditado. Entendido?
Alunos: Sim (Transcrição: 20/08/2014).

Neste segmento não foram observadas intervenções que possibilitassem o
estabelecimento da ZDP. A correção proposta pela professora afastou os alunos da
construção da escrita de maneira autoral e própria. A transcrição das palavras do
livro didático para o caderno representou uma reprodução da escrita. Neste sentido,
a ação mediadora necessária foi escamoteada pela palavra autoritária da professora
que direcionou a atividade educativa pela transmissão do saber.
Professora: Então, agora eu vou pegar cada caderno. Lá no livro de
Português estamos estudando a acentuação de palavras, mas eu vi
gente passando da margem, embolando palavras, eu vi “n” antes de
“p” e “b”, eu vi “n” no final de palavras sem ser usado. Eu vi nome
próprio com letra minúscula, eu vi frase se iniciando com letra
minúscula. Eu vi Brasil com “u” no final.
Alunos: Você não falou Brasil não.
Professora: Falei sim.
Alunos: Não falou não.
Professora: Então eu falei errado. Mas eu vi país sem acento. Vocês
vão ao livro de Português na página 169. Vocês vão fazer os
exercícios 5, 6 e eu quero a letra caprichada (Transcrição:
20/08/2014).

Luíza solicitou a realização das atividades do livro didático pelos alunos
enquanto indicava nos cadernos as palavras que os alunos deveriam corrigir.

Enquanto a professora corrigia o ditado Ana Elisa brincava e
conversava. Então a professora solicitou que ela mudasse de lugar.
Vários alunos conversavam de assuntos variados ao mesmo tempo
21

―A zona de desenvolvimento proximal define aquelas funções que ainda não amadureceram, mas
que estão em processo de maturação, funções que amadurecerão, mas que estão presentemente em
estado embrionário‖ (VIGOTSKI, 2010, p. 98).
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que tentavam resolver os exercícios do livro de Língua Portuguesa.
No entanto, eles não debatiam as questões solicitadas (Nota de
campo: 20/08/2014).

O desinteresse dos alunos para a realização da proposta foi um ponto
evidente na aula observada. A maioria dos alunos aguardou que a professora
registrasse as respostas na lousa para que pudessem transpô-las para os seus
cadernos.
Ao indagar a professora sobre a reincidente utilização dos ditados,
trabalhados como uma possibilidade de construção da escrita pelos seus alunos, a
docente expôs a sua visão sobre essa metodologia.
Professora: O ditado ele é tradicional, mas melhora muito a escrita.
E cada dia eu corrijo de um jeito (Transcrição: 20/08/2014).

A diversificação da dinâmica de correções do ditado não representa que os
alunos

estão

estabelecimento

sendo
de

conduzidos
processos

de

a

processos

de

compreensão.

ensino-aprendizagem

Para

significativos

o

seria

necessária a emissão da palavra internamente persuasiva que, nos dizeres de
Freitas (2013, p.99), ―se entrelaça com a nossa palavra, tornando-se metade nossa,
metade de outrem. Ela desperta nosso pensamento e nossa palavra autônoma‖.
No entrelaçamento das vozes em sala de aula é que se encontram as formas
de conduzir os alunos a processos psicológicos mais complexos e, de maneira
processual, possibilitar a internalização do conhecimento pelos sujeitos aprendentes.
O discurso persuasivo em sala de aula está relacionado com o estabelecimento de
relações dialógicas em que os significados estão imbricados aos processos de
ensino-aprendizagem.

6.2.3. Síntese e discussão dos resultados das análises
O acompanhamento das relações educativas estabelecidas na sala de aula
investigada conduz à compreensão de que os alunos e professora estão inseridos
em um contexto que deveria ser dialógico, visto que o espaço da sala de aula, assim
como o sistema que a integra coloca estes sujeitos em contato direto com um
universo simbólico formado por instrumentos e signos.
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Nas relações estabelecidas no interior da sala de aula, a professora Luíza que
ocupa o lugar do outro visualiza a palavra como um instrumento. Por meio de suas
estratégias e saberes a professora busca desenvolver uma prática que considera a
palavra como fundamental para a construção da aprendizagem, utilizando
metodologias para conduzir os seus alunos ao universo da linguagem.
No entanto, a relação pensamento e palavra nos processos de ensinoaprendizagem observados não pôde ser reconhecida no sentido vygotskiano, visto
que os diálogos se restringiram à troca de informações sem as problematizações
necessárias para o encontro significativo com as relações de saber.

A relação entre o pensamento e a palavra é um processo vivo; o
pensamento nasce através das palavras. Uma palavra desprovida de
pensamento é uma coisa morta, e um pensamento não expresso por
palavras permanece uma sombra. A relação entre eles não é, no
entanto, algo já formado e constante; surge ao longo do
desenvolvimento e também se modifica [...]. A palavra não foi o
princípio – a ação já existia antes dela; a palavra é o final do
desenvolvimento, o coroamento da ação (VIGOTSKI, 2005, p. 190).

O entrecruzamento das vozes em uma sala de aula possibilitará que a palavra
se conduza à palavra, sendo que ―a experiência individual do homem toma forma e
evolui sob efeito da interação contínua e permanente com os enunciados individuais
do outro‖ (Bakhtin, 2003, p.313).
Lançar desafios aos alunos e ao mesmo tempo lhes oferecer subsídios para o
debate de questões é fator fundamental para que a palavra se materialize como um
intercâmbio do sujeito com o meio social. A restrição nos diálogos empreendidos em
sala de aula, principalmente nas correções das atividades do livro didático, visto que
a metodologia predominante é o repasse das informações para o papel, fragiliza o
desenvolvimento do nível real, que em Vygotsky pode ser compreendido como o
indicativo daquilo que o aluno consegue realizar de maneira autônoma.
As situações observadas, em sala de aula, me remetem às relações
educativas embasadas por princípios que privilegiam o encontro com os
conhecimentos científicos de maneira passiva, na medida em que esses não são
trabalhados por um viés problematizador.
Retornando à discussão sobre os efeitos das metodologias empregadas pela
professora

na

construção

da

aprendizagem

e,

consequentemente,

no

desenvolvimento da linguagem pelos alunos compreendo que essas precisam
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absorver os fundamentos necessários para a compreensão do educando como um
ser que deve agir em função de sua aprendizagem.
Compreendo que a ausência de uma sintonia polifônica entre os pares, no
cenário investigado, se reflete diretamente na construção dos processos de ensinoaprendizagem. A prática é desenvolvida pelos ―saberes isolados‖ da professora, em
que a ausência de uma confluência de experiências e conhecimentos desabilita a
construção de um olhar multifacetado sobre as possibilidades do ensinar e do
aprender.
Foi observado que a maioria dos alunos investigados possui dificuldades para
o trabalho com diversos conceitos que lhes são apresentados, uma vez que o seu
agir se baseia principalmente na transposição das atividades registradas na lousa
para o caderno.
O tempo escolar, assim como a obrigatoriedade do cumprimento do
planejamento anual, influencia diretamente na construção dos processos de ensinoaprendizagem pelos sujeitos investigados.

Esses elementos interferem no

gerenciamento dos conteúdos pela professora, que prioriza a continuidade da
apresentação dos conteúdos em detrimento da sua retomada efetiva para a garantia
da aprendizagem dos alunos.
O entrelaçamento das vozes docentes pode ser considerado ponto essencial
para a busca de estratégias para atenuar a influência da configuração pedagógica
que é enraizada no locus investigativo. Os sujeitos se encontram imersos em um
cenário engessado por um planejamento imposto e por concepções pedagógicas
que fragilizam os processos de ensino-aprendizagem.
A troca de saberes e experiência em uma perspectiva dialógica de construção
do conhecimento enseja a construção de uma visão reflexiva que possibilitará novos
olhares sobre os fundamentos que regem a prática educativa e autocrítica sobre o
desenvolvimento do trabalho pedagógico.
O trabalho docente construído, neste sentido, vai ao encontro da alteridade
bakhtiniana, pois ela se configura pela busca do auto reconhecimento pelo
reconhecimento do outro. Freitas (1994a) esclarece que
―O dialógico está na base de todas as relações do homem com o
homem, com o mundo, com as coisas, com o conhecimento,
evidentemente o social vai permear todas essas relações. Não é
possível a produção do conhecimento sem que se tenha como
referência o outro‖ (FREITAS, 1994a, p.8).
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Tendo como referência as análises empreendidas neste segmento analítico,
direciono-me para a discussão sobre os processos de ensino-aprendizagem
relacionados com a tecnologia educacional. Pensar essa realidade no viés das
práticas tecnológicas remete ao desafio que a utilização dos laptops nos processos
de ensino-aprendizagem representa. Como integrar efetivamente os laptops nos
processos de ensino-aprendizagem em um contexto que as relações educativas são
regidas pela desarmonia de objetivos e concepções? Norteada por essa reflexão é
que focalizo as práticas tecnológicas desenvolvidas na sala de aula investigada que
serão discutidas no próximo segmento analítico.

6.3.

Eventos

de

ensino-aprendizagem:

inserção

do

laptop

educacional nas relações educativas

Neste segmento as análises serão direcionadas para o desenvolvimento da
compreensão sobre a questão central desta pesquisa: como os laptops
educacionais do PROUCA são utilizados durante eventos de ensinoaprendizagem em uma classe do 5° ano do ensino fundamental da rede
municipal de Tiradentes/MG?
O termo evento será utilizado para a discussão sobre as relações de saber
formadas em situações de intersubjetividade entre professora e alunos, as quais se
estabelecem na construção de práticas educativas que se organizam visando à
construção do conhecimento. Buscando identificar e compreender essas relações
me embasarei na proposição bakhtiniana de que ―a experiência verbal individual do
homem toma forma e evolui sob o efeito da interação contínua e permanente com os
enunciados individuais do outro‖ (BAKHTIN, 2003, p.313). Conduzindo-me por este
viés teórico buscarei envolver-me nas sinuosidades dos processos de ensinoaprendizagem, focalizando-os como eventos de construção de significados e
sentidos.
Neste sentido, serão apresentadas e discutidas as aulas observadas em que
os laptops educacionais fizeram parte da dinâmica de sala de aula. A apresentação
das aulas será norteada pela correlação entre os objetivos e as metodologias
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estabelecidas para o desenvolvimento da aprendizagem com a mediação das
tecnologias digitais. O esquema a seguir apresenta os recursos e as atividades que
fizeram parte do planejamento para a utilização dos laptops durante o período de
observação.
Figura 9 - Esquema de recursos e atividades

Fonte: elaborado pela pesquisadora

No acompanhamento dos processos de ensino-aprendizagem desenvolvidos,
por meio da utilização dos laptops do PROUCA, encontrei elementos os quais foram
apontados e discutidos no núcleo de significação 1, que sensibilizam o
desenvolvimento de práticas tecnológicas de maneira concernentes com a proposta
que compõe o PROUCA.
A ausência de manutenção técnica dos laptops constitui-se como principal
entrave para que a tecnologia educacional se integre efetivamente aos processos de
ensino-aprendizagem desenvolvidos em sala de aula. O sistema operacional
Metasys instalado nos laptops está gradativamente se desatualizando o que
compromete o manuseio dos computadores. Além disso foi verificada a fragilidade
deste sistema, principalmente no acesso às páginas da web.

173

Professora: Como vocês sabem os laptops não estão tendo uma
pessoa que venha aqui para consertá-los. Então, vai acontecer o
seguinte: ligou, não está funcionando, espera entregar de todo
mundo para pegar outro. Não é para pedir ao colega ajuda, pois não
temos a responsabilidade de consertar os computadores
(Transcrição: 15/04/2014).

Diante dessa realidade busquei desenvolver ações para contribuir com a
prática desenvolvida pela professora Luíza. Para tal, realizei pesquisas na internet
para encontrar informações sobre as alternativas que outras escolas que se
integram ao PROUCA buscaram para a resolução deste problema. Encontrei
informações sobre o sistema operacional UbuntUCA disponibilizadas pela equipe de
profissionais envolvidos com o PROUCA em Santa Catarina22. De acordo com o
site23 disponibilizado por esses profissionais, o UbuntUCA é desenvolvido de
maneira voluntária e sem fins lucrativos com vistas ao oferecimento de um sistema
operacional específico para o funcionamentos dos laptops do PROUCA.
De acordo com os pesquisadores da referida universidade:
 O UbuntUCA é leve e eficiente.
 Possui uma excelente capacidade de conexão com redes sem fio,
além de possuir o recurso para compartilhamento de conexão com
outras máquinas.
 Sua interface é adaptada ao uso em telas pequenas, além de ser
bloqueada para evitar eventuais danos por mau uso do sistema.

Após o contato com essas informações, busquei me apropriar do sistema de
instalação do UbuntUCA disponível no site pesquisado para executar a substituição
do sistema Metasys. Em acordo com a professora e após a autorização da
secretária municipal de educação do munícipio realizei a formatação dos laptops, a
fim de que os problemas técnicos fossem contornados. Essa ação possibilitou uma
intervenção nos processos de ensino-aprendizagem desenvolvidos pela mediação
dos laptops educacionais.

22

O trabalho é desenvolvido pela equipe de formadores e pesquisadores do PROUCA no estado de
Santa Catarina, em que as experiências e os trabalhos desenvolvidos são disponibilizados no site:
http://pro-uca-sc.blogspot.com.br/.
23

As informações sobre o UbuntUCA foram retiradas especificamente em: http://pro-ucasc.blogspot.com.br/2012/02/ubuntuca-3-lancado.html.
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Ao formatar os computadores, pensava que ao menos um pedacinho
daquela escola estava tendo a oportunidade da utilização da TDIC em uma
perspectiva diferente24. Certamente essa experiência possibilitará novas
relações com o computador e emanará novas descobertas pelos sujeitos
envolvidos: professora, alunos e pesquisadora. O próximo passo é
observar como os processos de ensino-aprendizagem serão desenvolvidos
no sistema operacional UbuntUCA. Focalizando essa nova possibilidade é
que continuo o meu mergulho no campo investigativo (Nota de campo: 12
de agosto de 2014).

Neste sentido, as análises aqui empreendidas serão desenvolvidas à luz da
intervenção realizada na prática educativa observada em contraposição aos
processos de ensino-aprendizagem orientados somente pelos problemas técnicos
dos laptops que se configuram como principal entrave para a continuidade do
PROUCA em Tiradentes.

6.3.1. Leitura e escrita na tela
6.3.1.1. Construção de ditados

O planejamento elaborado pela professora para a utilização dos laptops em
sala de aula teve como foco o trabalho com a leitura e a escrita.
No primeiro dia de observação a professora propôs aos alunos a digitação de
um ditado, ficou evidenciado a pouca afinidade com o aplicativo de escrita. As
primeiras aulas observadas foram marcadas pelo desconhecimento da maioria
alunos em relação às possiblidades do processador de texto e do teclado do laptop.
Professora: A federação brasileira possui 26 estados “vírgula”.
Alunos: Vírgula?
Professora: Ela está debaixo do “n”. ....mais o Distrito Federal.
Manuela: Na mesma linha Luíza?
Professora: Sim, na mesma linha. Pode continuar? Eu falei
“Federal”, não “Fedeal” Eu andei vendo ai gente escrevendo
diferente. ....o Brasil tem 5.566 , “em números”, municípios.
Professora:... Segundo o Censo de 2004 (esse número é um pouco
antigo, essa pesquisa é de 2004) ... o menor município do Brasil está
localizado.... (Uma questão interessante é o acento, surge como
mágica… aperta o acento e depois a letra) ... em São Paulo e tem
uma população estimada em 818 habitantes... Ponto e continua na
24

A configuração de todos os computadores da escola seria uma tarefa maior, mas possível. No
entanto, foi autorizada pela secretária municipal de educação a configuração apenas dos laptops que
seriam utilizados pelos alunos da professora Luíza.
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mesma linha. Vocês levarão um susto quando souber a população
do maior município. Já o maior possui...
Professora: Emanuel, você não pode digitar para o Ivan.
Emanuel: Só estou mostrando para ele o “já”.
Professora: O “Já” é a mesma coisa aperta a setinha para cima...
Gabriel: Depois aperta o “a”
Professora: Já o maior....
Alunos: Espera...
Professora:...possui 11.316.449 habitantes.
Vítor: Espera Luíza... (Transcrição: 11/04/2014).

A professora repetiu as últimas frases do ditado para que todos conseguissem
digitar. Em seguida informou que eles deveriam fazer uma autocorreção, ou seja,
cada aluno corrigiria o seu próprio ditado.

Professora: Nós vamos usar as setas que estão aí do lado. Primeiro
leva o cursor até a palavra que será corrigida. Como que eu apago a
palavra? Se eu quiser apagar a letra para cá, para a direita, eu uso
essa seta maior que está perto da tecla “Enter”. Se eu quiser apagar
para a esquerda eu uso delete. Se eu apagar tudo eu volto nesta
setinha que está acima e desfaço a última ação (Transcrição:
11/04/2014).

Após a explicação dos comandos necessários para a correção, o texto foi
registrado na lousa pela professora. Como nas práticas cotidianas de escrita
analisadas no núcleo de significação 2, foram citadas pela professora as palavras
que obtiveram maior reincidência de erros, mas não foi explicada a regra ortográfica
necessária para a escrita correta de cada palavra indicada. Dessa forma, a atividade
se concretizou de maneira abstrata, em que os alunos reproduziram em seus
laptops a escrita correta das palavras.
Professora: Eu vi muita gente escrevendo “possui” com um “s” só.
Esse foi o erro mais comum. E o que vi crianças escrevendo “Estado”
com a letra inicial “I”. Distrito Federal deve ser escrito com letra
maiúscula. A maioria não colocou com letra maiúscula. Troquem aí.
E Brasil com “Z”, também vi. Ninguém está fora do Brasil para
escrever Brasil com “Z”. E letra maiúscula viu Bruno.
Bruno: Eu escrevi com letra maiúscula.
Professora: Sim, só estou lembrando.... Censo é uma pesquisa
então é nome próprio, escreve com letra maiúscula.
Vítor: Então eu errei.
Professora: Jamais sem o “n”, tem gente que colocou sem o “n” e
ficou “Ceso. Emanuel, olha o seu...
Emanuel: Só estou ajudando.
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Professora: Não, cada um usa o seu, é individual. E São Paulo...
também com letra maiúscula. E população, eu vou ter que dar alguns
livros que tem essa palavra para alguns lerem, pois eu vi população
escrita com “s”. É com “cedilha”. Federal o “l” e não um “u”
(Transcrição: 11/04/2014: grifo meu).

A atividade foi realizada de maneira mecânica sem que eles pudessem fazer
inferências em relação ao conteúdo estudado. O laptop funcionou como um aporte
metodológico (técnico), e não como um instrumento que possibilitasse aos alunos
uma construção significativa do saber. O tema explorado possibilitou o encontro dos
alunos com informações que se reproduziram para a tela do computador sem as
indagações e contextualizações necessárias para que as palavras se tornassem
expressivas para eles.
Em Bakhtin/Volochínov (2009) a apreensão do tema relaciona-se com as
substâncias das palavras em um sentido profundo e real. A palavra emitida neste
teor propiciará a formação de réplicas e, consequentemente, conduzirá o ouvinte à
compreensão ativa. Neste arcabouço teórico ―o processo de descodificação
(compreensão) não deve, em nenhum caso, ser confundido com o processo de
identificação‖ (BAKHTIN/VOLOCHÍNOV, 2009, p. 96-97), pois para a compreensão
do enunciado as formas e contextos de produção do discurso devem se sobrepor à
forma linguística. Assim,
O que importa não é o aspecto da forma linguística que, em qualquer
caso em que esta é utilizada, permanece sempre idêntico. Não; para
o locutor o que importa é aquilo que permite que a forma linguística
figure num dado contexto, aquilo que a torna um signo adequado às
condições de uma situação concreta dada. Para o locutor, a forma
linguística não tem importância enquanto sinal estável e sempre igual
a si mesmo, mas somente enquanto signo sempre variável e flexível
(BAKHTIN/VOLOCHÍNOV, 2009, p. 97).

Apesar das crianças terem vibrado com possibilidade da escrita de maneira
digital, a forma como a aula foi conduzida não possibilitou que os alunos fossem
conduzidos a processos de compreensão. O aplicativo denominado ―Kword‖
presente no Metasys não possui um sistema de marcação que indique erros
ortográficos ou gramaticais. Dessa forma, os laptops ficam desabilitados para uma
correção autônoma pelo aluno, impossibilitando o desenvolvimento de inferências
para que a palavra não seja apenas identificada, mas sim descodificada.
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Um ponto evidenciado nesta aula refere-se à iniciativa dos alunos para
trocarem informações sobre a utilização do teclado do laptop remetendo a uma
postura colaborativa. No entanto, essa prática não foi estimulada pela professora
que indicou que a utilização dos laptops deveria ser realizada de maneira individual.
Nogueira (1993) conduzida pela tônica vygotskyana compreende que

O processo de desenvolvimento das funções psicológicas superiores
e de novas formas de atividade mental não ocorre como um
processo passivo e individual, e sim como um processo
ativo/interativo – apropriação – no interior das relações sociais. A
mediação social das atividades da criança permite a construção
partilhada de instrumentos e de processos de significação que irão,
por sua vez mediar as operações abstratas do pensamento
(NOGUEIRA, 1993, p. 16).

A transposição dessa visão interativa de construção do conhecimento para o
contexto da sala de aula remete a uma prática docente conduzida por processos de
mediação necessários para que os educandos vivenciem situações dialógicas de
encontro com o saber. Em Bakhtin, o sujeito se constrói e se modifica nas relações
estabelecidas com o outro, sendo a palavra, tracejada por posicionamentos e
saberes, a ponte que irá conduzi-lo à construção de sua identidade. Estamos
inseridos em um universo construído pelas palavras do outro. Viver significa
caminhar para esse universo em um posicionamento de reação à palavra do outro
para a transformação da palavra do outro em palavras alheias/minhas.
Por meio desse posicionamento exotópico é que o sujeito será conduzido a
processos

de

compreensão,

emitindo

também

a

sua

contrapalavra.

O

estabelecimento dessa relação é fundamental para o encontro com o conhecimento
em uma abordagem dialógica, portanto significativa para a construção de sua
aprendizagem.
Como afirma Vigotski (2010, p. 100), ―o aprendizado pressupõe uma natureza
social específica e um processo através do qual as crianças penetram na vida
intelectual daqueles que as cercam‖. Para esse movimento, a mediação docente
constitui-se como ponto fundamental para que o ecoar das múltiplas vozes que se
entrecruzam em sala de aula se torne o elo fundamental para a construção de
processos de ensino-aprendizagem em uma perspectiva interativa/colaborativa.
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A mediação docente, baseada na palavra como um elo entre falantes e
ouvintes, propicia processos de ensino-aprendizagem voltados para o saber do
aluno, construindo situações de aprendizagem em que ele é instigado para
resolução do que ele não sabe. Relações pautadas pelo incentivo ao encontro com
novos caminhos e com novas descobertas possibilitarão que o desenvolvimento se
transfira do nível potencial para o nível real. No trabalho pedagógico, desenvolvido
neste sentido,
O papel do professor deixa de ser o de ―entregador‖ de informação,
para ser o de facilitador do processo de aprendizagem. O aluno deixa
de ser passivo, de ser o receptáculo das informações, para ser ativo
aprendiz, construtor do seu conhecimento. Portanto a educação
deixa de ser a memorização da informação transmitida pelo
professor e passa a ser a construção do conhecimento realizada pelo
aluno de maneira significativa, sendo o professor, o facilitador desse
processo de construção (VALENTE, 1999, p. 17-18).

A mediação construída nesta perspectiva conduz à reiteração do conceito de
Zona de Desenvolvimento Proximal (ZDP) discutida anteriormente nesta produção.
Na teoria vygotskyana, o professor torna-se o agente que vai ao encontro dos
conhecimentos que estão intrínsecos nos processos de ensino-aprendizagem, a fim
de que seu olhar tenha como foco as situações que requerem a sua intervenção
para o auxílio do aluno no processo de construção da sua aprendizagem.
Em Freitas (2008a) o estabelecimento da ZDP em sala de aula interliga-se à
ação docente conduzida por ―explicações, demonstrações, exemplos, orientações,
instruções, fornecimento de pistas, problematização de situações, provocação de
argumentações e de reflexões críticas‖ (FREITAS, 2008a, p, 10).
Essa concepção se relaciona com os dizeres de Valente (2005), quando o
autor salienta a necessidade do professor estar preparado para o desenvolvimento
de processos de ensino-aprendizagem em que o sujeito aprendente possa
―transformar as informações (transmitidas e/ou pesquisadas) em conhecimento, por
meio de situações-problema, projetos e/ou outras atividades que envolvam ações
reflexivas‖ (VALENTE, 2005, p. 24).
Outra situação que pude observar durante as atividades de ditado em sala de
aula foi a ocorrência de transtornos para a disponibilização dos laptops aos alunos o
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que me remeteu aos reflexos da situação precária do PROUCA na rede escolar da
cidade de Tiradentes.

A professora iniciou a entrega dos laptops procurando os
computadores que estavam funcionando. Foi um momento de
confusão, pois muitos não estavam em condições de uso e os alunos
foram pedindo para trocar. Enquanto eu e a professora trocávamos
os laptops com defeito, os outros alunos foram explorando os
aplicativos do computador. Levou algum tempo (cerca de 30 minutos)
para que todos recebessem os laptops em condição de utilização e o
ditado se iniciasse (Nota de campo: 11/04/2014).

Após o início do ditado os transtornos prosseguiram, visto que alguns
computadores foram travando à medida que os alunos digitavam.
Matheus sinalizou que o seu laptop não estava funcionando. A
professora mais uma vez continuou o ditado, ao mesmo tempo que,
procurava outro laptop para o aluno. Comecei a ligar vários para a
troca caso outros laptops apresentassem defeito (Nota de campo:
11/04/2014).

A professora estava finalizando o ditado e Ana Elisa que estava com
problemas para conseguir um computador que funcionasse solicitou a repetição das
frases já ditadas. No entanto, não foi possível a realização da atividade pela aluna,
visto que o final da aula se aproximava. Pelas circunstâncias, ela foi excluída da
atividade realizada em sala.
A professora não conseguiu conduzir a atividade proposta, bem como não
pôde solucionar o problema de funcionamento do laptop desta aluna. Mesmo com a
minha intervenção à procura de computadores em condição de utilização, Ana Elisa
não teve possibilidades de acompanhar a atividade de escrita.
Observando a dificuldade da professora e dos alunos para a utilização dos
laptops nestas condições, busquei em outras salas laptops que estavam
funcionando, para que todos os alunos pudessem acessá-los nas mesmas
condições e tempo.
Para o desenvolvimento dessa ação solicitei autorização da supervisora
pedagógica que me possibilitou livre acesso aos armários que armazenam os
laptops em funcionamento. Pude observar que esse livre acesso é devido a não
utilização dos laptops nas outras salas de aula da escola.
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As professoras as quais solicitei acesso aos armários de suas salas
de aula não criaram objeções para a retirada dos laptops de seus
armários. Pelo desprendimento explicitado ficou nítido que os laptops
não se integram à prática educativa que desenvolvem. Foi uma
demonstração da desativação do PROUCA na escola (Nota de
campo: 23/04/2014).

6.3.1.2. Elaboração de resumos

Como mencionado anteriormente o trabalho com as áreas do conhecimento:
Ciências, Geografia e História se efetiva, principalmente, pela elaboração de
resumos dos conteúdos apresentados no livro didático. Foi observado que essa
metodologia se transpõe para a tela dos laptops.

Professora: Nós vamos fazer um resumo coletivo. Se nós
tivéssemos internet, nós poderíamos pesquisar vários textos prontos
e faríamos a interpretação. Então, como a internet não está
funcionando este é o recurso que a gente tem. A aula preparada foi
essa. Primeiro nós vamos fazer ele no caderno, depois nós
vamos digitar. Vão ser duas vezes, mas essa é a maneira da
gente interiorizar (Transcrição: 29/07/2014: grifo meu).

No enunciado destacado a professora refere-se ao conceito de interiorização,
o qual se relaciona com o treino das normas que compõem o sistema de escrita. A
escrita, neste sentido, não possibilita a construção de eventos de ensinoaprendizagem, cuja interação efetiva com o texto possibilite ao educando o encontro
com o universo das significações.
Recorrendo à teoria vygotskyana, posso afirmar que o treino da escrita não
propicia o estabelecimento de relações com ferramentas psicológicas que possam
conduzir o sujeito às novas elaborações do pensamento. A construção dos conceitos
trabalhados em sala de aula, no sentido salientado pela professora, se afasta da
compreensão de processos de aprendizagem relacionados com os significados
construídos sobre a informação apresentada, os quais devem ser vinculados às
informações que se integram a um repertório já construído pelo aluno. Este é o
passo necessário para o encontro com novas aprendizagens e, consequentemente,
para construção do pensamento e da linguagem.
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O desenvolvimento do pensamento e da linguagem compreendido sob essa
ótica se afasta de um processo instrumental, pois envolve a interligação entre os
instrumentos do pensamento e as experiências histórico-sociais que o sujeito é
inserido. O desenvolvimento dependerá das experiências as quais o sujeito
aprendente é imerso. Neste sentido, o enunciado será construído com base nas
experiências vivenciadas no contexto social, sendo a linguagem o meio para
expressão do pensamento. Assim, ―não é atividade mental que organiza a
expressão, mas, ao contrário, é a expressão que organiza a atividade mental, que a
modela e determina sua orientação‖ (BAKHTIN/VOLOCHÍNOV, 2009. p. 116).
Retornando
secundarização

ao
do

enunciado
computador
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nos

pela

processos
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ensino-aprendizagem

desenvolvidos na sala de aula investigada, quando a professora solicita o registro do
resumo no caderno como uma maneira de cumprir o trâmite formal e, posteriormente
é indicada a transposição da escrita para a tela do laptop. Observo que pelo fato dos
laptops não se integrarem ao cotidiano da escola, a professora considera necessária
as anotações como uma maneira de formalizar os conceitos trabalhados, o que
significa estar em concordância com o formato educativo que se estabelece na
escola.
Apesar da utilização do processador de texto se destacar nas práticas
tecnológicas observadas, os alunos demonstraram, por um tempo significativo,
dificuldade para uma utilização autônoma do laptop. A aprendizagem deve ser
direcionada por objetivos previamente definidos, assim como deve se desenvolver
por um leque de possibilidades que conduzam os alunos às experimentações. No
que se refere à utilização do computador nos processos de ensino-aprendizagem
Masseto (2000, p.143) considera que ―não podemos ter a esperança de que uma de
suas técnicas repetidas à exaustão deem conta de incentivar e encaminhar a
aprendizagem esperada‖.
A professora solicitou que os alunos abrissem o processador de
texto. Alguns alunos ainda tiveram dúvida para acessar esse
aplicativo. Então, fomos ajudando-os explicando o passo a passo. A
professora fez o registro na lousa demonstrando os caminhos para o
acesso ao aplicativo (Nota de campo: 29/07/2014).

Para a elaboração do resumo Luíza retornou ao conteúdo anteriormente
estudado.
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Professora: O que quer dizer a palavra “Império”?
Vítor: Vem de rei.
Professora: Isso vem de imperador, rei. Nos tempos do império
quem governava o país?
Pedro: O imperador.
Professora: O Brasil era uma colônia de Portugal. O Brasil era uma
terra que pertencia a outro país. Ele não era independente como é
hoje. Como o Brasil pertencia a Portugal quem governava o país era
um rei que vivia....
Alunos: Em Portugal.
Professora: Mas nós aprendemos... o que aconteceu em Portugal?
Alunos: Uma guerra.
Professora: Sim uma guerra e aí o que o rei fez?
Alunos: Ele veio para o Brasil.
Professora: Nós vimos que Dom João veio para o Brasil, mas ele
veio sozinho?
Paula: Não veio com a corte e a sua família real.
Professora: Sim, ele veio com a sua família e com os nobres que
faziam parte da corte. Então vamos iniciar o resumo que faremos
juntos.
Bruno: Nós não vamos copiar do livro não?
Professora: Nós vamos fazer nosso próprio texto, a matéria que
está no livro nós já sabemos (Transcrição: 29/07/2014).

O diálogo estabelecido para o retorno dos conceitos estudados ilustra a
mecanização dos processos de ensino-aprendizagem, visto que os alunos foram
completando as indagações da professora, sem o estabelecimento de um
posicionamento crítico-reflexivo. A fala grifada confirma que a reprodução de textos
do livro didático para o caderno constitui-se com uma prática habitual no
desenvolvimento dos processos de ensino-aprendizagem, a qual foi projetada
também para a tela do computador.
Sobre este assunto Freitas (2008a) esclarece que

A exposição didática, apesar de seus aspectos negativos e
criticáveis, ainda hoje é predominante em todos os níveis de ensino
levando o aluno a se defrontar com um conhecimento neutro, já
pronto, que recebe passivamente. Derrubam‐se sobre os alunos
informações, referentes aos conteúdos das diferentes disciplinas,
que devem ser memorizadas e depois reproduzidas (FREITAS,
2008a, p. 7).

Os alunos digitaram o resumo registrado na lousa e não tiveram a
oportunidade de criar o seu próprio texto. A atividade representou a reprodução do
conhecimento sem a ação ativa do aluno em seu processo de aprendizagem. Para
Vigotski (2001) em situações de aprendizagem conduzidas neste sentido
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[...] a criança não assimila o conceito mas as palavra, capta mais de
memória que de pensamento e sente-se impotente diante de
qualquer tentativa de emprego consciente do conhecimento
assimilado. No fundo, esse método de ensino é a falha principal do
rejeitado método escolástico de ensino, que substitui a apreensão do
conhecimento vivo pela apreensão de esquemas verbais mortos ou
vazios (VIGOTSKI, 2001, p. 247).

O conteúdo foi digitado no laptop com o mesmo efeito do registro realizado no
caderno. Neste sentido, a prática desenvolvida foi enveredada pelo formato
escolástico apontado nos estudos de Vygotsky.
Pôde ser observada a recusa de utilização dos laptops por alunos que estão
em processo de apropriação das funcionalidades, devido à reincidente utilização da
metodologia de digitação.
Professora: Ivan por que não vai utilizar?
Ivan: Porque não gosto, vou fazer no caderno.
Professora: Carolina?
Carolina: Não vou usar.
Professora: Então vamos respeitar (Transcrição: 29/07/2014).

O manuseio do computador se tornou gradativamente, para os alunos Ivan e
Carolina, algo desestimulador. Na atividade de resumo esses alunos preferiram
desenvolver a atividade no caderno, o que ilustra que a metodologia empregada
pela professora na utilização do computador possui o mesmo efeito que as
metodologias utilizadas para o trabalho com o livro didático. Almeida (2000) discute
neste sentido sobre o papel do professor para a construção de uma efetiva
aprendizagem de seus alunos.

O professor com uma atitude crítico-reflexiva diante de sua prática
trabalha em parceria com os alunos na construção cooperativa do
conhecimento, promove-lhes a fala e o questionamento e considera o
conhecimento sobre a realidade que o aluno traz para construir um
saber científico que continue a ter significado. Para tanto, é preciso
desafiar os alunos em um nível de pensamento superior ao trabalho
no treinamento de habilidades e incitá-los a aprender (ALMEIDA,
2000, p. 81).

Em outra atividade de resumo, observada após a instalação do sistema
operacional UbuntUCA, pude verificar um comportamento contrário dos alunos
Carolina e Ivan em relação à aula anteriormente analisada.
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Professora: Vamos viajar no tempo agora. Os primeiros tempos da
República no Brasil, vamos pensar... Como era a vida das pessoas
nesta época? Como eram as roupas das meninas?
Matheus: Vestido longo.
Professora: Sim, será que elas podiam andar de bicicleta?
Alunos: Não
Professora: Trabalhar fora?
Alunos: Não.
Professora: A vida das pessoas daquela época era muito diferente
da vida de hoje. As pessoas daquela época não tinham a
oportunidade e os direitos que temos hoje.
Professora: E os homens?
Paula: Eles podiam trabalhar.
Professora: Eles usavam chapéu, não tinha carro nesta época, mas
eles andavam de charrete. Como era a vida então? Será que tinha
geladeira?
Alunos: Não.
Professora: Sim, porque não tinha energia elétrica. E os meios de
transporte?
Manuela: Charrete, cavalo de boi.
Professora: Sim, mas e a forma de governo? Nessa época a forma
de governo mudou bastante. Nós vimos lá no início do Brasil quando
os portugueses chegaram aqui que não existiam um rei e uma
rainha, existiam as tribos de índios, o pajé, o cacique. Com a
chegada dos portugueses ainda continuou com essa organização,
mas a nossa terra passou a ser do rei de Portugal. Foram mudando
os reis, eles foram morrendo e seus filhos foram assumindo o poder.
Porque que o rei Dom João e a sua família veio morar aqui no Brasil?
Paula: Para fugir da guerra.
Vítor: Por causa de Napoleão.
Professora: Sim, e quando ele foi embora ele deixou o Brasil sem
um rei?
Manuela: Não ele deixou o seu filho Dom Pedro (Transcrição:
20/08/2014).

O trecho do diálogo estabelecido nesta aula demonstra que a professora
partiu do que os alunos sabiam para a realização da atividade, ao mesmo tempo em
que fez contextualizações remetendo os alunos ao passado. Após a introdução foi
explicado a atividade que deveria ser desenvolvida.

Professora: Nós vamos usar os laptops em dois momentos. No
primeiro momento nós vamos abrir o editor de texto e vamos colocar
as ideias principais do que aprendemos hoje em História. O segundo
momento vocês podem brincar livre, vocês pediram. E depois no
finalzinho vamos utilizar o Paint. (Transcrição: 20/08/2014: grifos
meus).
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Na fala destacada Luíza refere-se aos jogos que foram disponibilizados aos
alunos após a instalação do sistema UbuntUCA que oferece uma gama de
possibilidades interativas, as quais podem ser visualizadas na Figura10, que
evidentemente despertaram o interesse de todos os alunos.
Figura 10 - Jogos disponíveis no UbuntUCA

Fonte: http://pro-uca-sc.blogspot.com.br/2012/02/ubuntuca-3-lancado.html

Nesta aula a professora buscou a exploração de diferentes aplicativos do
computador remetendo a uma imersão significativa dos laptops nos processos de
ensino-aprendizagem.

Professora: E hoje é o nosso dia de arte e nós vamos ao Paint e
depois eu vou deixar um momento livre. Que mais poderíamos fazer?
Pesquisadora: Poderíamos usar a câmera, lembra que você disse
de fazer uma entrevista? Seria interessante, pois a câmera do
UbuntUCA tem muitas possibilidades (Transcrição: 20/08/2014).
Aproveitei na fala da professora para incentivar a diversificação das
práticas tecnológicas, visto que os processos de ensinoaprendizagem desenvolvidos nos laptops estão sendo construídos
principalmente pela digitação de textos (Nota de campo: 20/08/2014).

Esta aula foi marcada por ressignificações das práticas tecnológicas, por meio
de ações e reflexões desenvolvidas pela professora.

Professora: Nós vamos abrir História lá na página... Se tivéssemos
internet poderíamos salvar algumas imagens de História para
contextualizar? Não seria bom?
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Pesquisadora:
20/08/2014).

Sim,

seria

bem

gratificante

(Transcrição:

A professora fez uma reflexão sobre o desenvolvimento de uma metodologia
que possibilitasse aos alunos compreender os conceitos estudados, por meio de
pesquisas utilizando outras fontes, a fim de que os estudos não se limitassem à
leitura dos textos do livro didático. No entanto, a proposta vislumbrada por Luíza não
pôde ser colocada em prática, devido ao não funcionamento da rede Wi-Fi na
escola. A fala da professora indica que os laptops localizados no espaço da sala de
aula representam uma forma de aprimoramento da prática educativa, no entanto, a
impossibilidade de navegação no ciberespaço para o encontro com novos textos
dificulta o desenvolvimento de processos de ensino-aprendizagem em uma
abordagem dinâmica, criativa e diversificada.
Além dos jogos, outra possibilidade interativa disponibilizada no UbuntUCA
refere-se à marcação automática das palavras que possuem erros ortográficos ou
que foram digitadas de maneira incorreta, possibilitadas pelo denominado aplicativo
―Libre Office Writer”. De acordo com Fischer (2000),

A criança tem o computador como um grande aliado no processo de
construção do conhecimento porque quando digitam suas ideias, ou
o que lhes é ditado, não sofrem frente aos erros que cometem. Como
o programa destaca as palavras erradas, elas podem autocorrigir-se
continuamente, aprendendo a controlar suas impulsividades e
vibrando em cada palavra digitada sem erro. Neste contexto,
podemos perceber que o errar não é um problema, que não acarreta
a vergonha nem a punição, pelo contrário, serve para refletir e para
encontrar a direção lógica da solução (FISCHER, 2000. p.39).

No entanto não foi observado o êxito no desenvolvimento desta atividade,
visto que a dificuldade na ordenação cronológica das ideias discutidas comprometeu
a execução da atividade. A intervenção da professora, neste sentido, foi fazer o
registro do resumo na lousa, a partir da retomada oral dos conceitos estudados.
Todos os alunos apagaram os seus textos e copiaram o resumo da lousa.
Os alunos levaram cerca de trinta minutos para concluir a digitação do
resumo. Luíza solicitou que eles salvassem o texto. A tarefa foi desenvolvida
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autonomamente, pois neste período da observação

25

os alunos já dominavam

esses comandos. Os textos digitados pelos alunos tiveram o seguinte formato:

Figura 11 - Resumo digitado: aluna Carolina

Fonte: arquivos da pesquisadora

Esse procedimento evidenciou mais uma vez que a essência dos eventos de
ensino-aprendizagem está na reprodução do saber e não em uma construção
compartilhada, com mediações necessárias para conduzir o educando pelos
caminhos da internalização das significações que emergem nos diálogos
estabelecidos no espaço da sala de aula.

6.3.1.3. Produção de texto
A exploração dos diferentes gêneros textuais é uma característica do trabalho
desenvolvido pela professora Luíza. Os alunos entram em contato com os gêneros,
principalmente, a partir de textos complementares ao livro didático. Após a leitura
individual e posteriormente coletiva dos textos a professora estimula o debate para
compreensão do texto, bem como para ressaltar as características do gênero
trabalhado, como pode ser observado na passagem a seguir.

Professora: Hoje escreveremos um texto no laptop. Para isso vocês
vão puxar na memória o texto lido no começo da aula: “A raposa e o
lenhador”. Aprendemos que este texto é uma fábula. Quais são as
25

Esta aula foi observada no mês de agosto, no quinto mês da investigação em sala de aula.
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características deste gênero textual?
Emanuel: Os personagens são animais.
Carolina: Eles conversam
Professora: Isso mesmo e no final...
Ana Elisa: Tem um ensinamento.
Professora: Sim, um ensinamento. Neste texto o ensinamento é: “se
você confia em alguém, não importa o que os outros pensem a
respeito, siga sempre o seu caminho e não se deixe influenciar... e
principalmente não tome decisões precipitadas” (Transcrição:
02/05/2014).

Luíza recontou a história para que os alunos pudessem relembrá-la e digitar o
reconto no laptop. A professora objetivou que por meio de suas palavras os alunos
pudessem reelaborar as suas ideias para o desenvolvimento da atividade que seria
proposta. Em Bakhtin, é possível compreender que a professora visou o
estabelecimento de um posicionamento responsivo ativo pelos seus alunos. Nesta
teoria, esse agir significa ir ao encontro com as palavras do outro para a construção
de suas próprias palavras.
A concepção de alteridade presente na arquitetura bakhtiniana indica que o
posicionamento responsivo ativo frente ao discurso alheio não se restringe à
compreensão de seu enunciado. A resposta construída num movimento dialógico
que ―as ―minhas-alheias-palavras‖ com a ajuda de outras ―palavras-alheias‖, para
depois se tornar, de forma criativa, minhas palavras com a retirada das aspas‖ é que
propiciará a efetivação do processo de internalização da palavra (FREITAS, 2013,
p.98), a qual se realiza nas situações de intersubjetividade.
Neste movimento é construída a subjetividade pelo sujeito a qual é definida
por Rey (2005, p.33) como ―um sistema de produção e de organização de sentidos‖
propiciada pela inserção do sujeito em uma dinâmica polifônica.
No entanto, essa concepção se afastou do diálogo estabelecido para a
elaboração do texto proposto pela professora, pois a construção de enunciados
obteve como foco a reiteração do formato da leitura, não ocorrendo uma discussão
sobre as questões que envolviam a moral da história destacada por Luíza. Neste
sentido, não foi possível o desenvolvimento de uma compreensão responsiva ativa,
o que pode ser verificado no decorrer de toda a execução da atividade.
A estratégia de reconto utilizada pela professora foi devida à demonstração da
dificuldade dos alunos em “puxar na memória o texto lido no começo da aula”. As
vozes não foram entrelaçadas em um sentido significativo para os alunos, pois não
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foram discutidas as ideias principais que marcavam o texto, sendo as suas
características o foco da discussão.
É perceptível que o formato da prática de produção de texto cotidianamente
trabalhada em sala de aula é observado pela professora em um mesmo formato
quando desenvolvida no laptop.

Professora: Então vamos começar...
Camila: Eu não sei fazer no computador.
Professora: É como construir um texto na folha, só que você vai
digitar.
Emanuel: Luíza, eu não sei o texto direito (Transcrição: 02/05/2014).

A produção solicitada no laptop foi em horário posterior à exploração inicial da
leitura. Para o registro do conteúdo de Língua Portuguesa a professora solicitou que
os alunos colassem o texto no caderno, o que foi seguido por questões que
deveriam ser respondidas e também registradas no caderno. O texto trabalhado no
início da aula e a utilização do laptop no final do horário escolar, em uma perspectiva
de reiteração de um trabalho já realizado, demonstra que a professora busca
inicialmente cumprir o planejamento diário com registros no caderno. Em mais uma
situação, foi observado que os laptops não são efetivamente integrados aos
processos de ensino-aprendizagem.
Em várias aulas observadas, a utilização dos laptops ocorreu depois do
recreio, ou seja, depois que os conteúdos curriculares estão todos registrados nos
cadernos dos alunos. Compreendo que é uma estratégia utilizada pela professora
para o cumprimento do planejamento anual, indicando que a tecnologia educacional
não é integrada ao planejamento da escola. As atividades interativas podem ser
realizadas somente depois das ―obrigações‖ finalizadas.
Como intervenções foram indicadas as palavras que possuíam erros
ortográficos e a pontuação necessária para a adequação dos textos aos padrões
usuais da escrita. Novamente não foram ressaltadas as regras ortográficas
pertinentes para condução do aluno ao processo compreensivo.
Professora: Raposa com “ss” Bruno?
Carolina: Como faço para passar para baixo?
Professora: Tecla “Enter” (Transcrição: 02/05/2014).
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Na construção textual da aluna Paula pude observar que os erros ortográficos
não estão com marcação como é usual nos processadores de texto. Dessa forma,
como na atividade de ditado, não foi possível que os alunos avaliassem a sua escrita
de maneira que eles pudessem descobrir autonomamente a sua forma correta
tornando-se, portanto, agentes ativos do processo de ensino-aprendizagem.

Figura 12 - Produção textual: aluna Paula

Fonte: arquivos da pesquisadora

As práticas de produção de texto comumente desenvolvidas em sala de aula,
em que a indicação dos erros ortográficos é foco do trabalho, se traspõem para a
tela do computador. O laptop nesta atividade foi utilizado como um aporte técnico
não podendo ser identificado como um instrumento de mediação do conhecimento
que possui potencialidades para facilitar a aprendizagem.
Pelos estudos de Freitas (2008a) o computador nos processos de ensinoaprendizagem deve ser visualizado como um elemento de mediação que se
correlaciona com a compreensão docente deste instrumento em seu significado
cultural e não com uma máquina que enseja uma mediação técnica do saber.
Outra atividade de exploração de gênero textual observada refere-se à
construção de poesias.

Professora: Nós estamos estudando poesia pelos livrinhos da
Olimpíada da Língua Portuguesa. Eles estão selecionando poesias.
Na página nove tem um poema que se chama cidadezinha.
Acharam?
Alunos: Sim.
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Professora: Façam a leitura devagar, pois poesia a gente lê
pensando, brincando de ler mesmo. Leiam duas vezes.
Luíza aguardou novamente a realização da leitura.
Professora: Então, cidadezinha... Quando a gente fala cidadezinha
o que a gente pensa?
Manuela: Cidade pequena.
Professora: Sim, cidade pequena. Mas tudo que eu falo usando o
diminutivo significa que é pequenininho?
Vítor: Pode ser um modo de falar.
Professora: Sim, pode ser cidade pequena ou uma cidade que eu
tenho carinho por ela. Não pode ser?
Alunos: Sim.
Professora: E, Tiradentes é uma cidade pequena, mas também é
uma cidade que temos carinho por ela. O que vai ter em uma
cidadezinha?
Henrique: Casas, igreja.
Manuela: Praças árvores...
Professora: Então, vamos ler o poema cidadezinha juntos
(Transcrição: 21/07/2014).

Posteriormente a leitura coletiva, a professora explicou sobre a estrutura da
poesia em relação às rimas, estabelecendo discussões sobre o tema.

Professora: Todo mundo tem um lugarzinho que gosta muito. Às
vezes é um cantinho em casa que gosta de brincar, uma rua...
(Transcrição: 21/07/2014)

Tendo como referência essa afirmação a professora perguntou a cada aluno o
seu lugar preferido, dando a oportunidade para todos exporem as suas experiências.
Depois escreveu na lousa o título da poesia que iriam criar coletivamente:
―Lugarzinho‖. Luíza desenhou a estrutura da poesia no quadro para indicar os
versos que deveriam ter rimas. Construíram coletivamente a poesia em uma
dinâmica em que a professora iniciava o verso e os alunos completavam com as
rimas. Ao mesmo tempo eles a copiavam em seus cadernos.
Em seguida, os textos foram digitados nos laptops configurando-se como uma
atividade bastante trabalhosa, visto que neste período os alunos ainda estavam em
processo de apropriação das funcionalidades do laptop.
A professora solicitou que os alunos salvassem o documento na área
de trabalho. Fomos ajudando, pois muitos alunos ainda não sabem
os comados necessários para essa execução (Nota de campo:
21/07/2014).
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Figura 13 - Texto digitado: aluna Emanuele

Fonte: arquivos da pesquisadora

Apesar de o texto ter sido criado de maneira coletiva a sua transposição para
a tela do computador remeteu a uma construção passiva do conhecimento. A
proposta da representação do texto no formato digital configurou-se pela reprodução
da escrita, visto que a tarefa dos alunos se restringiu à digitação das palavras
obedecendo ao formato visualizado na lousa. Nesse sentido, o processo de ensinoaprendizagem

desenvolvido

configura-se

pelo

distanciamento

das

práticas

significativas de construção do conhecimento.
Em contraposição às duas aulas anteriormente analisadas na produção de
texto utilizando as funcionalidades do sistema UbuntUCA pôde ser observado um
diferencial.

Professora: Hoje eu queria saber o seguinte de vocês. Lá na nossa
avaliação de Geografia a gente já tinha abordado um assunto bem
polêmico que foi sobre as crianças que trabalham. Eu queria rever
com vocês o que a gente já discutiu sobre isso. A criança tem a
primeira infância, a segunda infância, a pré-adolescência, a
adolescência, depois vem a fase adulta. Teoricamente, quer dizer lá
nos livros uma pessoa é considerada criança, ela é infantil até os 12
anos. Vocês acham que existe criança de oito ou nove anos que
consegue se cuidar sozinho?
Alunos: Não
Professora: Será que uma criança de oito anos ela é capaz de
trabalhar e se sustentar?
Matheus: Depende o serviço que ela vai fazer.
Professora: Então, você acha que uma criança de oito anos pode
trabalhar? Quais serviços você acha que ela pode fazer? Eu poderia
contratar uma criança de oito anos para arrumar a minha casa?
Alunos: Não.
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Manuela: Alguns trabalhos sim, mas dependendo o que ela vai fazer
ela pode se machucar seriamente.
Professora: Então, quais trabalhos que uma criança pode fazer?
Paula: Lavar louça, dobrar roupa.
Professora: Mas chegando numa casa às oitos horas da manhã e
saindo às seis horas da tarde?
Paula: Não, ajudando em casa.
Carolina: Não pode.
Professora: Fechem todos os programas e olhem para mim.
Estávamos falando se a criança pode ou não pode trabalhar. Nós
chegamos a qual conclusão?
Bruno: Uma criança com treze anos está mais preparada para
trabalhar. Com treze anos ela pode trabalhar como aprendiz.
Professora: Isso, criança acima de 14 anos, adolescente pode
trabalhar em um regime de meio período e o trabalho não pode
atrapalhar a vida escolar dele. Uma criança de oito, nove anos não
está apta para trabalhar e é contra a lei. Mas vocês acham que a lei
é respeitada?
Paula: Não muito. Na cidade que eu morava tinha crianças que
vendiam bebida, engraxavam sapatos.
Professora: Nós temos várias situações no Brasil. Quanto mais
pobre é o lugar, quanto mais pobre é a comunidade, mais sofrido vai
ser o trabalho que a criança vai desenvolver. Então, vocês vão abrir
para mim o documento em Word que está na área de trabalho
chamado “produçãoclasmate” (Transcrição: 20/09/2014).

Nesta aula a professora incentivou os alunos a exporem as suas opiniões e
experiências sobre o tema abordado, em um diálogo entre os conteúdos de Língua
Portuguesa e Geografia. Essa abordagem possibilitou que eles ativassem o que
sabiam sobre o assunto discutido. Para complementar o conhecimento dos alunos a
professora disponibilizou em cada laptop um texto com informações e imagens que
conduziram os alunos ao encontro com novas informações.
Professora: Vai ter uma imagem. O que está escrito em cima dessa
imagem?
Alunos: Veja, leia, discuta e produza.
Professora: Nós vamos fazer essas quatro coisas. O que vocês
acham dessa imagem?
Paulo: Eu acho totalmente errado.
Professora: É uma imagem boa de ver?
Alunos: Não
Bruno: A criança precisa trabalhar.
Professora: Esse primeiro menino está sem camisa. Por que ele
está tão sujo?
Matheus: Ele carrega carvão
Professora: Sim e olha o ambiente que ele vive. Tem mais alguém
com ele?
Alunos: Outra criança.
Professora: Tem outra criança...
Paula: É um bebezinho.
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Professora: Do lado deles qual é a imagem que a gente vê?
Manuela: É um lugar enfumaçado.
Professora: Sim, enfumaçado, quente. E o menino embaixo?
Vítor: Ele está carregando madeira.
Professora: Ele está carregando madeira. O que eles estão fazendo
com a pá?
Bruno: Enchendo o carrinho de mão.
Professora: Enchendo o carrinho de mão com madeira e com o
carvão. E o olhar dos meninos? Vocês acham que é um olhar feliz?
Paula: É um olhar mais triste.
Professora: É um olhar mais sério. Então, vamos ler o texto que
está embaixo (Transcrição: 20/09/2014).

Fizeram a leitura coletiva do texto base para a produção textual, assim como
a leitura das imagens o que possibilitou discussões ampliadas sobre o tema da aula.

Figura 14 - Texto disponibilizado no laptop

Fonte: arquivos da pesquisadora

Professora: Vocês gostaram desse texto?
Alunos: Sim
Professora: E a imagem?
Bruno: Interessante.
Professora: Então, qual atividade, nós vamos fazer usando essa
imagem, esse texto, a sua cabeça principalmente e o nosso
computador? Vamos ler a proposta.
Alunos e professora: Produza um texto sobre o que acabamos de
verificar. Escreva as suas opiniões e pensamentos, também pense
maneiras de como seria possível mudar essa realidade.
Professora: Vocês vão escrever um texto dando a sua opinião, mas
você não vai escrever eu acho não. Você vai falar por que o trabalho
infantil é certo ou errado. Quais são os motivos?
Paula: Para ajudar a família.
Vítor: Para se sustentar
Professoras: E quais são os motivos contra?
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Paula: A criança pode sofrer acidentes, pode se machucar
seriamente ou até morrer.
Professora: Sim, e eles vão perder oportunidades na vida?
Alunos: Vai.
Manuela: Eles não vão poder brincar.
Paulo: Nem estudar
(Luíza registrou na lousa a fala dos alunos) (Transcrição:
20/09/2014).

Enquanto os alunos produziam os seus textos Luíza passou em cada mesa
para observar a escrita que estava sendo produzida. Os alunos utilizaram o corretor
ortográfico disponível no aplicativo de texto para a correção ortográfica da escrita.

Figura 15 - Textos em construção – alunos Vítor e Ana Clara

Fonte: arquivos da pesquisadora

A utilização do processador de texto, neste sentido, propicia a criação do
texto de maneira interativa, pois as palavras são facilmente registradas e alteradas.
A própria máquina instiga as correções, devido ao sistema de marcação das
palavras, propiciando o estabelecimento de um olhar atento do aluno sobre o objeto.

Ao analisar a produção a professora comentou comigo: “é só dar
subsídio que eles deslancham” (Nota de campo: 20/09/2014).

A professora desenvolveu essa reflexão ao observar que os alunos
elaboravam o seu texto com autonomia ao mesmo tempo em que corrigiam a
escrita. Após a instalação do UbuntUCA a correção das palavras de maneira
autônoma tornou-se uma prática habitual pelos alunos. Para Valente (1993, p.13) ―o
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computador ao ser manipulado pelo indivíduo permite a construção e reconstrução
do conhecimento, tornando a aprendizagem uma descoberta‖. Neste sentido, a
educação está sendo regida de maneira emancipadora, assim, ―o aluno ganha em
qualidade de ensino e aprendizagem‖ (VALENTE, 1993, p.13).
Ao indagar Luíza sobre essa aula, ela relatou que os alunos estão
evoluindo no processo de escrita correta das palavras. Ela atribui
essa evolução à escrita desenvolvida no formato digital. Segundo a
professora, a digitação de palavras no laptop permite um repensar
sobre as particularidades do sistema de escrita (Nota de campo:
20/09/2014).

A produção de texto se constitui como atividade de intensas trocas de
opiniões e ideias em que os diálogos se processaram em uma perspectiva dialógica
de construção do conhecimento. Alunos e professoras entrelaçaram as suas vozes
para a delimitação da temática que se transformaria em uma produção.
Embasados pelos enunciados que foram construídos, os alunos não
demonstraram dificuldades para a elaboração do texto, fator que não foi observado
em outras atividades de escrita.
Foi perceptível que disponibilizar a leitura de imagem de maneira digital
despertou grande satisfação à professora, visto que os alunos demonstraram um
envolvimento que não pôde ser observado nas dinâmicas habituais da sala de aula,
principalmente quando o recurso pedagógico se restringe fundamentalmente ao livro
didático.
O acompanhamento desta aula me permite afirmar que a tecnologia presente
no espaço da sala de aula é um fator de estímulo à aprendizagem que envolve os
alunos e professora.

6.3.1.4. Interpretação de texto

As atividades de interpretação de texto aliadas à utilização dos laptops
educacionais foram propostas pela professora após a instalação do UbuntUCA.

Professora: Como já havíamos combinado, vamos fazer uma
revisão daquela avaliação de Português, mas dessa vez nós vamos
fazer a revisão no Classmate. Nós vamos passar o pendrive de
computador por computador e o arquivo que está nele nós vamos
trabalhar. Se nós tivéssemos internet a gente passava por e-mail.
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Criava um e-mail para cada um, mas como a gente ainda não tem
internet, a gente vai passar pelo pendrive mesmo. O pendrive é uma
mídia de armazenamento de documentos (Transcrição: 09/09/2014).

A partir da instalação deste sistema operacional a professora passou a
desenvolver estratégias para uma utilização diversificada dos laptops, repensando
sobre as metodologias já utilizadas.
Professora: Na sua área de trabalho tem um documento chamado
“Textos.Port.estudos”. Esses textos são para a interpretação. De
onde eu retirei esse texto? Esse texto foi a prova que nós fizemos,
nós vamos fazer uma revisão das dúvidas que vocês tiveram. Vocês
vão responder utilizando letras maiúsculas e a escrita correta das
palavras. É como se vocês tivessem fazendo na folha, mas vocês
vão utilizar esse editor de texto. Primeiro vocês vão ler o texto duas
vezes (Transcrição: 09/09/2014).

Apesar de novos posicionamentos e reelaborações em relação às estratégias
desenvolvidas a visão sobre a tecnologia educacional permaneceu estática. Em
mais uma situação, a fala da professora indica que o computador representa para
ela uma nova configuração para as práticas habituais presentes no cotidiano da
escola.
Neste sentido, ele é visto como uma ferramenta de ensino, pois a utilização
do papel para o registro da escrita ou a utilização do teclado para a digitação se
mesclam em objetivos comuns. A escrita no papel e na tela é compreendida sob
uma mesma concepção, a qual o computador é visualizado sob uma ótica de
reprodução do saber formal.
Na dinâmica para o desenvolvimento dessa atividade Luíza solicitou que os
alunos lessem as questões e discutissem, e após as respostas foram registradas na
lousa para que eles pudessem digitá-las/copiá-las.
A tecnologia educacional, no sentido trabalhado, não pode ser considerada
um diferencial para conduzir os alunos a construções aprimoradas do pensamento e
da linguagem. Em Bakthtin, o alicerce da linguagem é o dialogismo, pois a inserção
do sujeito no contexto histórico-social indica que está imerso em um diálogo
contínuo com outro. O diálogo nesta teoria é relacionado com a comunicação verbal
em todas as suas perspectivas e não somente ―como a comunicação em voz alta, de
pessoas colocadas face a face‖ (BAKHTIN/VOLOCHÍNOV, 2009. p. 127).
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O laptop pode ser considerado um elemento da comunicação verbal, mas a
ausência de problematizações sob a forma de diálogo não possibilitou a leitura
respaldada pelo embate de ideias e de visões de mundo. A metodologia empregada
não propiciou o desenvolvimento de uma dinâmica criativa e autoral em uma
perspectiva de construção dos conceitos científicos.
Foi escolhido um texto anteriormente trabalhado no papel, como uma
possibilidade de reencontro com dúvidas expostas pelos alunos. A leitura e a escrita
na perspectiva digital se transformaram em uma prática de rememoração dos
conceitos estudados.
O questionamento sobre a eficácia dessa metodologia é necessário, visto que
a imagem a seguir demonstra a construção de respostas de maneira restrita e não
reflexiva, o que não contribui para o desenvolvimento do pensamento analítico,
necessário nas atividades de interpretação textual. As questões pontuadas não
exigiram uma postura problematizadora, devido ao seu caráter instrumental.
Figura 16 - Respostas interpretação de texto: aluno Gabriel

Fonte: arquivos da pesquisadora

Outra estratégia desenvolvida para a interpretação de textos foi a
disponibilização de um vídeo que foi salvo em cada laptop pela professora.

Professora: Cada semana, nas nossas aulas de Português nós
vamos utilizar o Classmate de um jeito. Algumas vezes a gente vai
fazer atividades no PowerPoint, outras vezes vamos fazer produção
de texto, vamos digitar, fazer ditados. Temos muitas coisas para
fazer. Também está salvo no laptop um vídeo do Roberto Carlos
Ramos que conta uma lenda. Esse moço... olha a história de vida
dele. Ele é de Belo Horizonte, ele era um menino pobre que vivia na
favela, pedia esmolas, mas com a contação de histórias ele hoje tem
uma vida estruturada. Ele é conhecido no mundo e até já ganhou
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prémios. Nós vamos ouvir a história “O homem sem sorte” que eu
gosto, mas ele conta várias histórias. Vou trazer também “O
lobisomem” que é uma história diferente, tenho certeza que vocês
vão gostar. Então, o que nós vamos fazer? Lá no Classmate vai ter o
vídeo dele contando a história. Vocês vão abrir esse vídeo e vão ter
cinco perguntas. É um tipo de texto?
Alunos: Sim
Professora: É um tipo de texto, mas vocês vão ouvir (Transcrição:
12/09/2014).

Luíza desenvolveu outra estratégia para a utilização do laptop em uma
perspectiva interativa, buscando agregar um caráter atrativo aos processos de
ensino-aprendizagem. A fala da professora indica que ela compreende a utilização
de vídeos como uma possibilidade de colocar os alunos em contato com novos
formatos de textos, com novas formas de linguagem.
Observa-se que gradativamente os laptops foram se integrando aos
processos de ensino-aprendizagem. Nesta aula o trabalho com o conteúdo de
Língua Portuguesa foi planejado para ser desenvolvido estritamente no laptop. Além
disso, a dinâmica foi estendida na aula de Artes com a construção de ilustrações
sobre o tema da história.
Como estratégia para contornar os problemas de áudio do vídeo, verificado
somente no momento da aula, a professora solicitou a utilização dos fones de ouvido
que ficam sob a responsabilidade da direção escolar. No entanto, eles não foram
encontrados na escola. Em mais uma situação, foi observado que a maneira como
os

equipamentos

tecnológicos

são

organizados

na

escola

interfere

no

desenvolvimento da prática educativa.

Os fones de ouvido seriam imprescindíveis para a condução da
estratégia utilizada pela professora. Como alternativa Luíza propôs a
continuidade da aula no dia posterior, pois a história seria
disponibilizada na sala de vídeo (Nota de campo: 12/09/2014).

Apesar dos problemas técnicos terem dificultado a exploração do recurso
audiovisual disponibilizado pela professora, a turma ficou muito envolvida na
condução de toda a atividade. Todos demonstraram grande interesse para conhecer
a história citada por Luíza, que utilizou como mais uma estratégia a contação da
história. A apresentação oral da narrativa como uma forma de contornar os
problemas técnicos também se constitui como uma atratividade. A aula deste dia foi

200

evidentemente significativa, à medida que os alunos foram imersos às possiblidades
diferenciadas de encontros com novos textos.
Professora: Depois, vocês vão responder as perguntas no editor de
texto. A última questão é uma ilustração que vocês vão fazer lá no
Paint. Então, abram o vídeo “O homem sem sorte”. Em especial na
aula de Português (Transcrição: 13/09/2014).

A estratégia elaborada pela professora mais uma vez remeteu a indícios de
ressignificação da prática docente. No entanto, os objetivos da atividade não se
desvincularam do caráter instrumental dado aos processos de ensino-aprendizagem
observados. A proposta de digitação de questões relativas ao vídeo, mais uma vez,
evidencia a visualização do computador como uma ferramenta de ensino, cujas
potencialidades não são exploradas de maneira efetiva. A fala abaixo ilustra sob
quais fundamentos Luíza focaliza o computador nos processos de ensinoaprendizagem. Quando ela cogita a possibilidade de imprimir a escrita do aluno para
ser registrada no caderno, confirma-se uma prática conduzida pelo tradicionalismo
que marca a escola na contemporaneidade.
Olha eu vou firmar um compromisso com vocês. Quando for leitura e
interpretação de texto, nós vamos pegar um pouco no livro, mas
também vou trabalhar com o laptops. Se precisar colocar no caderno
a gente imprime. Coloca no pendrive. A partir de agora pelo menos
uma vez por semana nós vamos fazer isso. Eu acho que a pessoa
digitando pensa muito mais no erro, na escrita, no acerto
(Transcrição: 13/09/2014: grifo meu).

A fala destacada assinala para o repensar sobre as práticas tecnológicas
desenvolvidas. No entanto, o enunciado compreendido em suas especificidades
demonstra o desenvolvimento do trabalho docente conduzido pela confluência entre
o acordo com os aspectos formais que marcam o locus de sua atuação e as
possibilidades de reconfiguração da prática educativa, por meio da inserção dos
laptops presentes no espaço da sala de aula. O professor inserido em um contexto
educativo, o qual intrinsecamente se entrelaça por concepções instrumentais para o
desenvolvimento do binômio ensinar e aprender, está propício a se localizar em
meio a essa confluência.
Lévy (1996) esclarece que
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É certo que a escola é uma instituição que há cinco mil anos se
baseia no falar/ditar do mestre, na escrita manuscrita do aluno e, há
quatro séculos, em um uso moderado da impressão. Uma verdadeira
integração da informática (como do audiovisual) supõe, portanto o
abandono de um hábito antropológico mais que milenar o que não
pode ser feito em alguns anos (LÉVY, 1996, p. 9).

Posicionada nesta zona de conflito, Luíza busca no cerne de seu trabalho
avaliar as relações que os alunos estabelecem com o computador. A reflexão,
anteriormente grifada, foi devido à observação da professora em relação ao trabalho
desenvolvido. Ela observou que eles estavam pesquisando a escrita correta das
palavras no processador de texto e desenvolveu uma reflexão sobre a sua prática
educativa.
A fala da professora denota que ela compreende as possibilidades
disponíveis no referido aplicativo como uma estratégia para o aprimoramento das
práticas de leitura e escrita. Nesta situação, a professora focalizou o laptop como um
aporte eficaz para o desenvolvimento da aprendizagem.
No prosseguimento da dinâmica estabelecida, a professora leu as perguntas
e os alunos responderam coletivamente. Luíza deu a oportunidade para que todos
emitissem a sua palavra. Ela dividiu as questões para que todos participassem da
aula, visto que a maioria dos alunos demonstrou a intenção de expor as suas
respostas. Os alunos foram completando de maneira autoral as suas respostas
observando a resposta registrada na lousa. A digitação de resposta na tela do
computador se processou de maneira significativa, visto que os alunos tiveram a
oportunidade da autoria e da reelaboração do pensamento quando ampliaram a sua
escrita embasados nos diálogos estabelecidos.
Diferentemente de outros episódios observados, os alunos tiveram a
oportunidade de criar as suas próprias respostas. Foi evidente que a história
apresentada no vídeo despertou o interesse deles, o que instantaneamente projetou
um novo formato no processo de correção das atividades. O encontro com o texto,
por meio da visualização do vídeo ampliou o repertório dos alunos, o que fez com
que a correção da atividade se processasse de maneira interativa.
Norteada pela contação de história e pela apresentação do vídeo, a
metodologia de construção coletiva das respostas se tornou significativa, visto que
as vozes da professora e dos alunos se entrecruzaram para o desenvolvimento da
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produção. A digitação não se constituiu como uma reprodução passiva da escrita,
pois os alunos foram autores de cada palavra teclada.
Em mais uma situação entrei em contato com a utilização de recursos
midiáticos em eventos de ensino-aprendizagem como possibilidades diferenciadas
para que os alunos possam ser efetivamente conduzidos a práticas significativas de
construção do conhecimento.

6.3.2. Exploração das interfaces do laptop
6.3.2.1. Aplicativos de desenho

Em continuidade à aula anteriormente analisada a professora solicitou aos
alunos a ilustração do vídeo ―O homem sem sorte‖ no aplicativo TuxPaint. Este
Software disponibiliza recursos de desenhos e formas geométricas para a criação de
cenas. É indicado principalmente para crianças de 3 a 12 anos, se constituindo
como um importante aplicativo pedagógico, devido a sua versalidade de opções que
possibilitam a exploração de recursos visuais de maneira significativa.
Na referida aula, observou-se que a interatividade imprimida na construção
das respostas das questões relativas à história do vídeo se transpôs para a atividade
de desenho digital.
Matheus: Eu achei o homem...
Professora: A Ana Clara fez o jardim florido (Transcrição:
13/09/2014).

Os alunos foram pensando nas personagens da história para buscar as
imagens no aplicativo. Ana Elisa procurava pelo lobo e Carolina a ajudou a achar. A
aluna que no início das observações tinha relutância para a utilização dos laptops
demonstrou o desenvolvimento de habilidades para a exploração dos aplicativos do
computador.
Nesta atividade os alunos compartilharam a localização das figuras que
poderiam ser utilizadas para a composição da cena. Alguns alunos utilizaram as
formas geométricas disponíveis para o desenvolvimento de sua criação.
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Professora: Olha que legal a Ana Elisa colocou o sol atrás da árvore
(Transcrição: 13/09/2014).

Na ilustração da história no Tux Paint, os alunos exploraram os recursos de
maneira criativa e trocaram as suas impressões sobre o trabalho que
desenvolveram. Os diálogos que se estabeleceram aliados aos recursos
tecnológicos disponibilizados nesta aula desencadearam a construção de momentos
de intensa significação.
Foi perceptível que a história do vídeo motivou a professora e os alunos para
o delineamento de eventos de ensino-aprendizagem em um formato contrário ao das
práticas educativas desenvolvidas usualmente no cotidiano da sala de aula. As
metodologias fundamentalmente focadas no registro passivo das repostas de
questões do livro didático cedeu espaço para o desenvolvimento de movimentos
dinâmicos de encontro com novas perspectivas de aprendizagem.
Em outras atividades observadas, cujo aplicativo foi utilizado, não foi
focalizada a interação significativa dos alunos, bem como o estabelecimento da
criatividade para o desenvolvimento das ilustrações.
Para o aprofundamento da análise, retorno à atividade de reconto sobre a
fábula ―A raposa e o lenhador‖ analisada no subtópico ―Produção de Texto‖. Em
continuidade a essa atividade a professora também solicitou a ilustração da história.

Vítor foi o primeiro aluno a terminar a sua ilustração. Os alunos
pediram para ver o seu trabalho, pois estavam com dificuldade para
a construção da cena. Influenciados pela construção do colega todos
os alunos utilizaram o desenho da casinha presente no aplicativo Tux
Paint para a ilustração da fábula (Nota de campo: 05/05/2014).

Pude perceber que a pouca afinidade com esse aplicativo impossibilitou
maiores elaborações pelos alunos. Todas as ilustrações tiveram o formato da figura
17, pois foram inseridas as mesmas imagens presentes no aplicativo. Não foram
exploradas as possibilidades de criação de figuras a partir das ferramentas de
trabalho

disponíveis

no

aplicativo.

Os

alunos

reconhecimento das possibilidades desse aplicativo.

estavam

em

processo

de
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Figura 17 - desenho construído: aluna Paula

Fonte: arquivos da pesquisadora

O acesso ao TuxPaint, no decorrer de todo o processo investigativo,
possibilitou o desenvolvimento de habilidades para a exploração dos recursos
presentes no aplicativo estimulando a criatividade dos alunos. Mesmo quando não
solicitado pela professora os alunos acessavam esse aplicativo, principalmente nos
momentos de livre manuseio do laptop. Foi observado que este aplicativo é de
amplo interesse dos alunos e a sua importância está nas possibilidades de
desenvolvimento da criatividade.
No entanto, para este alcance é necessário o desenvolvimento de estratégias
metodológicas que conduzam os alunos às perspectivas autorais. Os enunciados
que serão apresentados a seguir possibilitam essa visualização.

Professora: Nós estamos estudando em Matemática os segmentos
de reta, as formas espaciais. Vocês vão abrir o livro de Matemática
na página 101.
Professora: Nós aprendemos as retas e os segmentos de reta. Nós
não vimos isso?
Alunos: Sim.
Professora: Uma reta inicia em um ponto e finaliza em outro ponto,
mas ela pode ser infinita. O segmento vai de um até outro ponto.
Professora: Então presta atenção aqui que depois nós vamos
continuar a fazer essa atividade lá no Classmate. Tem que prestar
bastante atenção. Como posso chamar essa reta?
Manuela: “AB”
Professora: Eu posso chamá-la de segmento A e segmento B.
Então, reta AB. Aí no nosso livro aprendemos que pode ter uma reta
que vai daqui até aqui...
(Luíza desenha um triângulo na lousa).
Professora: Posso dar o nome a esses pontos de...
Alunos: A, B, C
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Professora: Formou um polígono, não é isso? Então, eu não vou
chamar só de reta não, eu vou chamar de lado. Esse polígono tem
quantos lados?
Alunos: Três lados.
Professora: Então, será que todas as figuras terão o mesmo número
de lados?
Paula: Cada figura tem um número de lado.
Professora: Se eu tenho três lados eu tenho um nome para essa
figura.
Paula: triângulo
Professora: Três é...
Alunos: Triângulo.
Luíza desenha outra figura no quadro para que os alunos
analisassem.
Professora: Quantos lados eu tenho?
Alunos: Quatro.
Professora: Se ele tem quatro lados....abre para mim na página 108.
Quando um polígono tem quatro lados, quatro retas ele é chamado
de...
Alunos: Quadrilátero
Luíza desenha outra figura na lousa.
Professora: Como ele chama?
Alunos: Pentágono
Professora: Por que ele é chamado de pentágono?
Alunos: Porque ele tem cinco lados.
Professora: Ele tem cinco lados, ele tem cinco retas. Agora nós
vamos pegar o Classmate e aí nós vamos desenhar. Vamos construir
as figuras geométricas. Na página 109 tem a contagem dos lados.
Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos reproduzir as figuras que
estão no livro no Classmate. Nós temos uma setinha no TuxPaint,
não tem?
Alunos: Tem.
Professora: Então, você clica e arrasta, para e vai construindo a
figura geométrica. Se vocês utilizarem o lápis a figura vai ficar torta.
Vocês precisam utilizar as linhas. Se não der certo, você pode
desfazer ou apagar com a borracha (Transcrição: 07/08/2014).

Quando a professora solicita a reprodução das figuras do livro didático para a
tela do laptop denota que o computador está sendo utilizado como um instrumento
de transposição do saber formal. A reprodução do conteúdo disponível no livro
didático para a tela do computador constitui-se como uma prática de memorização
dos conceitos científicos, caracterizando como um processo de recepção do saber.
Novamente foram observadas dinâmicas que se afastam de uma perspectiva
criadora e ativa da construção da aprendizagem.
Para Vigotski (2005), um professor que desenvolve uma prática neste sentido,
não pode alcançar os resultados significativos, pois no formato da memorização o
processo de ensino-aprendizagem é conduzido por um ―verbalismo vazio, uma
repetição de palavras pela criança, semelhante à um papagaio, que simula um
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conhecimento dos conceitos correspondentes, mas que na realidade oculta um
vácuo‖ (VIGOTSKI, 2005, p.104).

Professora: Vocês podem criar as figuras com cores diferentes.
Agora nós vamos aprender a escrever no TuxPaint, porque eu não
sei. Nós vamos escrever embaixo de cada forma o nome de acordo
com o número de lados.
Paula: Clica no ABC
Professora: Isso... (Transcrição: 07/08/2014).

Os alunos conseguiram inserir o nome das figuras após as indicações da
aluna Paula.
Figura 18 - Figuras construídas: aluno Vítor

Fonte: arquivos da pesquisadora

A fala da aluna indica a apropriação gradativa das funcionalidades do laptop.
Smolka (2000) explica que a apropriação está diretamente interligada às múltiplas
possibilidades e modos de participação do indivíduo nas práticas sociais. Neste
sentido, a inserção dos dispositivos móveis nos processos de ensino-aprendizagem
desenvolvidos

pela

professora

Luíza

possibilitou

que

os

seus

alunos

desenvolvessem afinidades com as interfaces presentes nos laptops. No entanto, o
estabelecimento dessa relação não remete à imersão desses alunos em uma
cultural digital, pois ela se relaciona principalmente com o domínio técnico do
computador.
Nos estudos de Freitas (2008a) o termo cultura digital relaciona-se com o
computador/internet em sua dimensão de inovação no processo de aprendizagem
escolar, que depende da articulação nos processos de ensino-aprendizagem para o
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encontro com a inovação, pois ―tudo depende da maneira como são usados, da
mediação humana do professor. É esta que faz toda a diferença por possibilitar a
eficácia das duas outras mediações: a técnica e a simbólica‖ (FREITAS, 2008a, p.
10).
A metodologia desenvolvida, nesta aula, é considerada pouco atraente para
os alunos Carolina e Ivan
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. Eles se recusaram a construir as figuras no laptop,

sendo-lhes solicitada a realização no caderno.
Observando as relações estabelecidas por esses alunos na prática educativa
delineada nesta perspectiva, compreendo que os formatos de utilização dos
dispositivos

móveis

repercutem

de

maneira

negativa

na

construção

da

aprendizagem desses alunos. Carolina não desenvolveu a atividade proposta e Ivan,
em uma ação desestimulada, desenvolveu a sua atividade no caderno enquanto os
seus colegas manuseavam o laptop.
Figura 19 – Caderno de Matemática: aluno Ivan

Fonte: arquivos da pesquisadora

A análise da atividade desenvolvida no laptop e no caderno remete à
compreensão de que o computador foi utilizado de maneira incipiente, visto que o
objetivo se cumpriu sob um mesmo prisma tanto num recurso como no outro.
Outra atividade desenvolvida sob este mesmo foco refere-se à solicitação de
desenvolvimento de problemas no processador de texto.

26

Nesta etapa das observações os alunos não estavam envolvidos com as possibilidades do
UbuntUCA.
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Professora: Abram o processador de texto. Nós vamos fazer quatro
operações. Todos abriram?
Alunos: Sim.
Professora: No momento em que abrir o seu processador de texto
vocês vão colocar assim. O enunciado gostaria que vocês me
ajudassem fazer o enunciado. Nós vamos ver quatro operações, uma
de cada vez. Uma operação envolvendo a adição, uma de subtração,
uma de multiplicação e uma de divisão. O que vocês vão fazer?
Vocês vão elaborar um problema com essas operações. Vocês
vão resolver no laptop e no caderno, mas vai ficar arquivado aí
(Transcrição: 04/08/2014: grifo meu).

A fala destacada indica a importância dada aos registros no caderno, os quais
se sobrepõem aos registros nos laptops. A cultura do papel, em sua significação
ilustrativa do cumprimento do planejamento anual prevalece nos processos de
ensino-aprendizagem. Bonilla (2002, p. 7) explica que na escola estão arraigadas
concepções sobre a educação que não se desvinculam da ―racionalidade que surgiu
com a Escrita‖, as quais são direcionadas pelo objetivo da formação científica que se
relacionam com a ―existência de um conhecimento ―verdadeiro‖ que deve ser
transmitido ao aluno, sendo o professor o detentor e controlador dessa verdade‖
(Op. cit., p.7).

Professora: Camila me dá um número.
Camila: Um.
Professora: Pedro me dá outro número.
Pedro: Dois.
Professora: Ana Clara
Ana Clara: Quatro.
Professora: Qual operação vamos utilizar primeiro?
(A maioria dos alunos indicou a multiplicação).
Professora: Nós vamos multiplicar esse número por três. Então,
vocês vão criar um problema que tenha essa operação.
Vítor: Joana tinha 124 balas.
Paula: Maria tem o triplo de balas de Joana. Quantas balas Maria
tinha?
(A professora registrou a fala dos alunos na lousa).
Professora: Todo problema precisa ter um enunciado, depois ele faz
uma pergunta. Esse é um problema mais simples, mas vocês podem
fazer diferente.
Luíza deu exemplos de problemas mais complexos. Em seguida,
registrou na lousa o enunciado da atividade para que os alunos
digitassem: “Elabore um problema para cada operação”.
Professora: Alguém não entendeu qual é a proposta?
(Camila levantou a sua mão indicando que não havia entendido).
Professora: Nós já fizemos essa atividade usando o caderno,
mas a gente não fez usando o computador (Transcrição:
04/08/2014: grifo meu).
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Mais uma vez ficou ilustrada uma prática marcada pela transposição das
dinâmicas comumente estabelecidas nos processos de ensino-aprendizagem para a
tela do computador. A simbologia do papel interliga-se à tecnologia educacional em
um mesmo viés, à medida que o computador está funcionando como um artefato
para o registro da escrita e não como um instrumento de interação com o saber.

Enquanto os alunos criavam os problemas Luíza me explicou o seu
objetivo. Segundo a professora quando o aluno cria o seu problema
ele pensa sobre as operações e quando for ler algum problema
prestará mais atenção em sua resolução. Enquanto eu conversava
com Luíza três alunos estavam experimentando a câmera do laptop
e não iniciaram a atividade solicitada pela professora. Ivan elaborava
os seus problemas no caderno, ao mesmo tempo que observava
Douglas brincar com a câmera. A dinâmica estabelecida não atraiu a
atenção desses alunos (Nota de campo: 04/08/2014).

Ao observar o comportamento dos alunos, indaguei a professora sobre a
possibilidade de diversificação das metodologias para a utilização dos laptops. O
estabelecimento desse diálogo com Luíza propiciou reflexões sobre a prática
desenvolvida.
Professora: Eu queria gravar um vídeo, usar a câmera. No outro
sistema também vai ter a câmera.
Pesquisadora: Sim, tem a câmera em um formato atualizado em
que eles podem fazer até edições.
Professora: Podíamos gravar uma entrevista. No final do ano a
gente assistiria a entrevista para ver o que mudou. Não seria
interessante?
Pesquisadora: Muito interessante.
Professora: A gente elabora cinco ou seis perguntas, e um aluno vai
perguntar e filmar o outro.
Pesquisadora: Será uma forma de utilização que os alunos ficarão
bem envolvidos (Transcrição: 04/08/2014).

Nesta aula Ana Elisa e Pedro, ao mesmo tempo, realizavam a atividade
solicitada pela professora e navegavam pelos jogos disponíveis no laptop. Carolina
não desenvolveu a atividade solicitada pela professora nem no laptop nem em seu
caderno. Ela ficou andando pela sala observando a atividade dos colegas. Luíza
solicitou que ela se assentasse, mas não cobrou da aluna a conclusão da atividade.
Carolina se assentou por um momento, mas logo se levantou e continuou a andar
pela sala. Ana Elisa, observando a colega, também se levantou e foram para a mesa
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de Ivan para conversar. Os alunos faziam gestos uns para os outros, indicando uma
brincadeira. Douglas observou por alguns minutos e também resolveu entrar na
brincadeira. Assim que Luíza corrigiu o trabalho de Carolina a aluna guardou o seu
laptop sem autorização da professora.
Mesmo a professora indicando que eles poderiam utilizar os jogos disponíveis
no laptop27, esses alunos não se sentiram atraídos, visto que já exploraram esse
aplicativo em muitas situações. Evidenciou-se que esse jogo gradativamente foi se
tornando monótono para muitos deles.
Como intervenção da atividade solicitada, Luíza indicou as correções que eles
deveriam fazer nas palavras que se encontravam com erros ortográficos. Não pôde
ser observada a interação dos problemas entre os alunos o que propiciaria uma
discussão sobre a operação apropriada às situações-problemas elaboradas.
Essa dinâmica seria fundamental, visto que Luiza relatou as dificuldades de
seus alunos no desenvolvimento de atividades que necessitam a análise dos
conceitos matemáticos para o alcance de uma resposta. A atividade se delineou de
maneira abstrata, visto que a dinâmica estabelecida não propiciou que os alunos
fossem conduzidos à compreensão dos conceitos trabalhados.

6.3.2.2. Aplicativos de jogos

Assim como o acesso aos aplicativos no formato do Tux Paint, os jogos
instalados nos laptops possibilitam o contato com o computador de maneira
interativa e dinâmica.
Nas primeiras observações em sala de aula, as atividades de jogos eram
restritas ao desenvolvimento de operações matemáticas, visto que o Metasys não
oferece possibilidades significativas para faixa etária dos alunos pesquisados. O
aplicativo Tux Typing (Figura 20) possibilita o acesso a jogos que envolvem as
quatro operações matemática: adição, subtração, multiplicação e divisão em níveis
diferentes com o objetivo do avanço dos alunos no desenvolvimento do cálculo
mental.

27

Refiro-me aos jogos instalados no sistema Metasys.
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Figura 20 - Tela de abertura do Tux Typing 2

Fonte: arquivos da pesquisadora

No primeiro dia em que foi observada a exploração desse aplicativo, os
alunos demonstraram dificuldade para desenvolver os cálculos de acordo com o
ritmo em que as operações emergiam na tela do laptop.

Como estratégia para a resolução dos cálculos Vítor disse para os
colegas apertarem a letra P para que o jogo pausasse e assim eles
teriam tempo para pensar no resultado da operação. Desta forma,
eles não errariam a resposta. Depois da dica, todos os alunos
passaram a acionar esse comando (Nota de campo: 15/04/2014).

Para desafiar os alunos a professora solicitou à eles que avançassem o
máximo que conseguissem, pois no final veriam qual aluno iria conseguir ir mais
longe. Os alunos contavam nos dedos para calcular os desafios e demonstraram
muito entusiasmo.
Depois do desafio lançado por Luíza, os alunos ficaram mais
empolgados. A sala que no início estava agitada se acalmou. Foi
visível a concentração da maioria dos alunos (Nota de campo:
15/04/2014).

Professora: Que diferença da sala com papel e com computador,
né? Todo mundo concentrado.
Pesquisadora: Verdade, eles estão muito estimulados e
concentrados.
Professora: Quando eles tiverem funcionando eu vou usar todos os
dias. Não quero só papel na minha sala não (Transcrição:
15/04/2014).
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Luíza desenvolveu essa reflexão ao observar a empolgação de seus alunos,
ficou contagiada pela descoberta de Vítor que rapidamente encontrou uma solução
para o desenvolvimento dos cálculos e compartilhou a informação com os colegas.
Bruno: Eu já estou no nível 16
Carolina: Estou no nível 17 (Transcrição: 15/04/2014).

A fala dos alunos comprova que os jogos em sala de aula despertam o
interesse em uma perspectiva lúdica de construção do conhecimento. Para Barreto
(2002)
Os usos lúdicos tendem a ser o aspecto mais destacado da
multimídia. O espaço do lúdico pode vir a constituir uma questão
central, já que a defesa da presença da multimídia, em particular, e
das tecnologias, em geral, tem sido feita a partir da focalização de
dois atributos: atratividade e interatividade (BARRETO, 2002, p. 71).

De acordo com Vigotski (2010), o lúdico tem influências diretas no
desenvolvimento da concentração e, consequentemente, do pensamento e da
linguagem. Os jogos se inseriram na sala de aula investigada, na perspectiva desta
teoria, pois atuou no estímulo à curiosidade e no agir por meio da iniciativa dos
alunos.
Para Valente (1993), os jogos computacionais assumem o caráter indicado
nos estudos de Vygotsky quando é possibilitada ao aluno a livre iniciativa para a
descoberta de relações de maneira autônoma que se dará pela exploração
autodirigida do computador em detrimento da indicação explícita e direta.
O autor explica que o computador utilizado dessa maneira se processa como
uma ferramenta educacional, pois nesta modalidade ele não se constitui como um
―instrumento que ensina o aprendiz, mas a ferramenta com a qual o aluno
desenvolve algo, e, portanto, o aprendizado ocorre pelo fato de estar executando
uma tarefa por intermédio do computador‖ (VALENTE, 1993, p. 13).
A relação dos alunos com os jogos digitais nesta perspectiva pôde ser
visualizada principalmente após a instalação do sistema UbuntUCA, visto que ele
disponibiliza jogos em diferentes formatos. Como já mencionado, o contato somente
com jogos matemáticos disponibilizados no Metasys foi ficando gradativamente
obsoleto para esses alunos.
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No primeiro dia em que eles tiveram contato com esses jogos a aula foi
marcada pelo envolvimento e empolgação de todos.

Professora: Vamos fazer o seguinte: coloquem o material debaixo
da mesa porque hoje temos uma surpresa.
(A professora abriu o armário e pediu para que os alunos, fila por fila,
pegassem os laptops).
Paula: Pode ligar?
Professora: Sim.
Pesquisadora: Quando abrir clique na palavra aluno.
Pedro: Podemos explorar o computador?
Professora: Esse programa ele é diferente, com apenas um toque
você já abre o que você quiser. Não pode ficar clicando várias vezes,
se não vai abrir muitos de uma vez. E como fecha? O “x” é no meio.
Então, hoje vocês vão descobrir como ele funciona. Aqui no
aviãozinho amarelo, todos são jogos.
Alunos: Todos? (Transcrição: 18/08/2014).

Quando os alunos clicaram no aplicativo indicado por Luíza foi um momento
de grande euforia, pois eles tiveram a oportunidade de explorar diferentes jogos e
faziam questão de mostrar a sua descoberta para o colega.

Inicialmente Ivan se recusou a utilizar o computador, apesar de eu ter
lhe oferecido por diversas vezes. Ele olhava atentamente para a tela
do computador dos colegas, assim como prestava atenção nos
comentários em relação aos comandos dos jogos. Depois de alguns
minutos o aluno se rendeu à atratividade e solicitou que eu
disponibilizasse um laptop para ele. Vários alunos me chamavam
para que eu pudesse observar o jogo que havia acessado. Alguns
me perguntavam dúvidas sobre os comandos dos jogos (Nota de
campo: 18/08/2014).

Nesta aula, Luíza não conseguiu prosseguir com os conteúdos curriculares,
devido a grande euforia que tomou conta da turma. Os alunos experimentaram
várias possibilidades que o novo sistema dispõe e tiveram a oportunidade de
compartilhar uns com os outros as novas descobertas.
Impressionei-me com o comentário de Douglas que se posicionou
sobre a atividade do dia: “nem precisa de internet”. O comentário do
aluno e a reação de todos, principalmente de Ivan, me fez
compreender que a atratividade do uso do computador está
principalmente no manuseio de aplicativos interativos que conduzem
aos desafios e às experimentações (Nota de campo: 18/08/2014).
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A partir da configuração dos laptops os alunos Ivan e Carolina desenvolveram
todas as atividades requeridas pela professora, pois seguir as instruções da aula
significava ter o acesso aos jogos. Ficou evidente que a atratividade dos laptops
está no manuseio de maneira interativa, em detrimento das metodologias que
veiculam o computador ao desenvolvimento de práticas sistematizadas que seguem
um formato específico. A utilização interativa do computador relaciona-se ao
desenvolvimento de práticas educativas que oportunizam aos alunos o contato com
―combinações com textos, imagens e sons, que facilitam a expressão da ideia‖
(VALENTE. 1999, p. 94)
Freitas (2000) inspirada nos estudos de Lévy (1996) amplia essa discussão
explicando que

[...] considerar o computador apenas como um instrumento a mais
para produzir textos, sons ou imagens sobre um suporte fixo equivale
a negar sua fecundidade propriamente cultural, ou seja o
aparecimento de novos gêneros ligados à interatividade. Assim, a
tela informática surge como uma nova máquina de ler. Nela o leitor
encontra a nova plasticidade do texto ou da imagem que no papel
parece já forçosamente realizado, pronto. Na tela do computador o
leitor seleciona um texto que reside numa reserva de informação
possível, fazendo uma edição para si, uma montagem singular
(FREITAS, 2000, p. 9).

A utilização do computador neste sentido possibilita o contato do aluno com
diferentes interfaces que propicie a interação com o conhecimento em uma
abordagem dinâmica que certamente terá efeitos na construção da aprendizagem
em um viés motivacional. Sobre esta questão Moran (2000, p.33) explica que a
utilização das mídias digitais na escola está relacionada com a construção de uma
―relação feita através da sedução, da emoção, da exploração sensorial, da
narrativa‖. Esses recursos contrapõem-se à educação postulada de maneira
convencional, pois ―educa enquanto estamos entretidos‖ (MORAN, 2000, p. 33).
Observando a reação de seus alunos frente às múltiplas possibilidades
instaladas no laptop, Luíza utilizou como estratégia trabalhar o conteúdo de
matemática ―Sistema Monetário,‖ por meio de dois jogos disponibilizados no laptop.

Professora: Nós vamos lá no aviãozinho amarelo. Depois que você
clicar nele vai aparecer uma página cheia de joguinhos. Tem uma
vaquinha que está em escrito 1,2,3.
Douglas: A vaquinha é a terceira.
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Professora: Clica 1,2,3, ai vai abrir um joguinho que tem nota e tem
outro que é um montinho de moedas. Os jogos são a mesma coisa,
mas em um você vai usar nota e moeda e em outro você vai utilizar
só moedas. Vocês vão comprar esses objetos que estão aí clicando
no valor correto. Entendido? (Transcrição: 04/09/2014)

Os alunos acessaram os jogos e conversaram entre eles sobre os valores
relativos a cada produto. Realizaram as compras, explanaram e discutiram sobre os
valores.
Vítor: Dezenove reais por um quilo de maça!
Bruno: Sério? (Transcrição: 04/09/2014)

Figura 21 - Jogo desenvolvido pelo aluno Bruno

Fonte: arquivos da pesquisadora

Essa foi uma das poucas aulas observadas em que os alunos puderam
compartilhar as suas experiências e impressões. Observo que a utilização do laptop
desperta debates entre alunos, pois eles sempre fazem questão de expor as
descobertas que este artefato possibilita. Neste sentido, o computador se insere
neste espaço, como uma possiblidade de construção de eventos de ensinoaprendizagem em um viés interativo, fator que não é observado nas práticas
cotidianas da sala de aula.

6.3.2.3. Aplicativos de slides

Em continuidade com o desenvolvimento de estratégias para a diversificação
das metodologias de utilização dos laptops que ocorreram principalmente após a
instalação do UbuntUCA, Luíza propôs a ampliação da temática estudada no livro
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didático de História, por meio da disponibilização de imagens que foram salvas pela
professora em cada laptop.
A aula foi iniciada com a leitura e discussão dos conceitos presentes no livro
para a contextualização da atividade que seria proposta. Após a leitura coletiva do
livro a professora solicitou a leitura das imagens salvas nos laptops. Neste momento,
foram discutidos os detalhes de cada imagem compilando-as com as informações
que os alunos obtinham sobre o assunto.

Professora: Na área de trabalho de todo mundo tem a pasta
história?
Alunos: Tem
Professora: Abram essa pasta. Clica na primeira imagem. Essa é
uma notícia de jornal. Essa não vamos usar hoje, pois precisamos de
mais tempo para ler. Passem na setinha do teclado para a próxima
imagem. Vocês estão vendo essa imagem?
Alunos: É uma mão
Professora: O que tem essa mão aí?
Alunos: Soldado.
Professora: Soldado?
Matheus: Não, é uma pessoa lendo jornal.
Professora: Uma pessoa lendo jornal, mas por que essa mão está
assim?
Matheus: Estão obrigando a ler.
Professora: Sim, e o que essa imagem tem a ver com a ditadura?
Paula: Eles não podiam pensar na liberdade (Transcrição:
28/08/2014).

Este pequeno trecho do diálogo que foi estabelecido nesta aula demonstra
que a leitura de imagens possibilitou aos alunos acionarem os conhecimentos que
eles já tinham sobre o assunto estudado, os quais puderam ser ampliados com a
discussão formada, assim como pelos elementos apresentados na tela do
computador.

Professora: Então, o que nós vamos fazer. Vocês vão fechar essas
imagens. Em cima está a palavra UbuntUCA, aí vocês vão clicar em
escritório, aí vai abrir uma outra janela. Cliquem em Liber Office
Impress – apresentação de slides, é a penúltima. Vocês vão abrir e
em cada página, você pode escrever e inserir uma imagem. Em cima
está clique para adicionar um título. Quais foram as coisas que
aprendemos hoje?
Vítor: Democracia.
Paula: Ditadura militar.
Professora: Então, o primeiro título vai ser democracia (Transcrição:
28/08/2014).
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Especificamente a proposta da professora foi a elaboração de textos coletivos
que seriam transformados em slides.

Professora: Agora para vocês colocaram o segundo slide vai em
“inserir slide”. Aí vai aparecer outro slide. Você vai achar que o
primeiro slide sumiu, mas ele vai estar aí. Agora nós vamos falar
sobre o quê?
Vítor: Ditadura.
Professora: A ditadura. O que é a ditadura?
Vítor: É uma época que as pessoas não votavam.
Professora: Então, ditadura você não pode falar, você é
repreendido. Então a ditadura é a falta de quê?
Ana Elisa: De liberdade. É a repressão (Transcrição: 28/08/2014).

A professora instigou o desenvolvimento de conhecimentos técnicos sobre o
computador, visto que essa atividade promoveu o acionamento de diversos
comandos. É nítida a fluência digital de Luíza, à medida que ela conduz as
explicações para o acesso às interfaces do laptop de maneira clara e objetiva. A
proximidade da professora com a tecnologia no sentido de seu funcionamento
certamente está imbricada à sua trajetória de formação acadêmica, a qual é
constituída pela sua formação inicial e continuada em cursos na modalidade a
distância e por sua formação profissional, devido ao trabalho que desenvolve como
tutora de cursos de educação a distância. As experiências e os saberes construídos
pela professora em seu percurso pelo campo educacional se refletem no
desenvolvimento de seu trabalho docente.
Consubstanciados pelos conhecimentos técnicos da professora, os alunos no
decorrer do processo investigativo desenvolveram habilidades, as quais se
contrastam com o início do processo de observação, em que o manuseio dos
laptops foi marcado pela dificuldade de acesso a simples aplicativos.

Professora: A imagem vai ficar do lado de fora do quadro. Ela tampou o
texto. O que eu vou fazer? Eu vou enviar ela para trás. Clica na imagem
com o direito e enviar para trás. Clica na imagem, clica com o direito e vai
em enviar para trás.
Pesquisadora: Não está aparecendo enviar para trás.
Ana Clara: Clique em dispor.
Professora: Isso, dispor é isso mesmo. Essa é a Ana Clara. Vai em dispor
e clica em enviar para trás (Transcrição: 28/08/2014).
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Todos seguiram os comandos da aluna Ana Clara e conseguiram realizar a
atividade com êxito. Nesta aula, todos os envolvidos se tornaram sujeitos
aprendentes,

o

que

demonstrou

a

significação

das

relações

educativas

estabelecidas. A marca desta aula foi o ecoar da voz dos alunos tanto na construção
dos textos coletivos quanto nos diálogos sobre o conhecimento das interfaces do
laptop. A leitura das imagens propiciou um diálogo significativo sobre a temática
discutida. A interlocução entre professora e alunos possibilitou a construção de um
texto coletivo, em que a autoria dos alunos imprimiu-se pelo entrecruzamento de
seus conhecimentos sobre o tema.
Nos estudos de Valente (2005), sobre o manuseio do computador nos
processos de ensino-aprendizagem é possível entender que a interação dos alunos
com os laptops, no formato da referida aula, pode conduzir a eventos de
aprendizagem de maneira expressiva, pois segundo o autor ―o fato de o computador
poder executar a sequência de comandos que foi fornecida significa que ele está
fazendo mais do que servir para representar ideias‖. A utilização do computador sob
a ação efetiva do aprendente constitui-se como ―um elo importante no ciclo de ações
descrição – execução – reflexão – depuração, que pode favorecer o processo de
construção de conhecimento‖ (VALENTE, 2005, p. 8).
Um ponto de destaque que revela a expressividade desta aula foi a atuação
de Carolina.
Carolina desenvolveu a sua atividade com grande facilidade. Este
fato chamou minha atenção, pois a aluna demonstrou, em outras
atividades solicitadas, o receio pelo manuseio do laptop. Em algumas
ocasiões preferiu realizar a atividade no caderno e em outras não
participou da dinâmica proferida pela professora. É evidente a
aproximação da aluna com as práticas tecnológicas após a
configuração dos laptops para o sistema operacional UbuntUCA
(Nota de campo: 28/08/2014).

A aluna estabeleceu relações positivas com a tecnologia, as quais
culminaram nas seguintes produções.

219

Figura 22 - Slides construídos: aluna Carolina

Fonte: arquivos da pesquisadora

Luíza ao disponibilizar imagens pesquisadas para contextualização do objeto
de estudo desenvolveu estratégias para contornar a impossibilidade de acesso a
textos diferenciados, devido aos problemas de acesso à internet. Considero que a
instalação do sistema UbuntUCA refletiu positivamente na prática desenvolvida por
Luíza, pois a partir da intervenção a docente buscou desenvolver metodologias e
estratégias diferenciadas para o trabalho com o laptop.
Foram construídos sentidos para a utilização da tecnologia digital, visto que a
atividade desenvolvida perpassou pelo desenvolvimento de habilidades técnicas
pelos alunos, mas não foi o foco. A metodologia empregada foi aliada à
compreensão dos alunos sobre a temática discutida, indicando a construção de
eventos de ensino-aprendizagem norteados por uma relação com a cultura digital.
O termo cultura digital está presente nos estudos de Bonilla (2002), quando a
autora focaliza o computador no contexto educativo sob um ângulo em que a
tecnologia possa se inserir na escola sob a mesma perspectiva da cultura
historicamente presente neste espaço, a qual é desdobrada nos objetos, linguagens
e formas de agir dos sujeitos envolvidos. Para Bonilla (2002)
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As lógicas e as linguagens empregadas, combinadas com as
tecnologias é que irão desencadear um novo processo. É em virtude
disso que as mudanças da educação, face às tecnologias,
necessitam ser vistas como potenciais. As tecnologias estão nos
mostrando novos caminhos a serem trilhados, cabe a nós
professores, adentrarmos a eles ou não, cabe a nós darmos espaço
e condições para que o novo emerja ou tentarmos enquadrar a
tecnologia aos antigos padrões (BONILLA, 2002, p.147).

A construção dos slides no formato proposto pela professora representa a
construção dos ―novos processos‖ explicitados pela autora e corroboram para o
estabelecimento de novas formas de encontro com o conhecimento que se
encaixam nos padrões necessários para o estabelecimento de novas linguagens e,
consequentemente, de uma cultura na perspectiva tecnológica/digital.

6.3.3. Pesquisas na internet
6.3.3.1. Leitura de textos e imagens

A utilização computador/internet nos processos de ensino-aprendizagem se
constitui como nova forma de encontro com a informação, que se dá, principalmente,
pela interação dos sujeitos aprendentes com a simbologia presente no espaço
virtual. De acordo com Lévy (1996, pág. 27) ―novas maneiras de pensar e de
conviver estão sendo elaboradas no mundo das telecomunicações e da informática‖.
Freitas (2010, p. 341) explica que ―na rede informacional que nos envolve,
misturam-se vários saberes e formas muito diversas de aprender, enquanto nosso
sistema educativo ainda se encontra todo organizado em torno da escola e do livro‖.
No diálogo apresentado a seguir, observei a construção de um evento de ensinoaprendizagem nas duas perspectivas indicadas por Freitas (2010). A professora
inicia o diálogo respaldando-se no livro didático, que pode ser considerado um
instrumento que simboliza o caráter formal da escola, mas em seu desdobramento
aluno e professora puderam ir ao encontro de novas perspectivas com a informação,
que foi possibilitada pela presença da tecnologia dentro do espaço da sala de aula.
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Professora: Vamos abrir o livro na página 57. A Ana Clara vai ler a
questão 2.
(A aluna lê e a professora registra a resposta no quadro sem ouvir a
resposta de nenhum dos alunos).
Vítor: Por que nosso olho tem que ficar úmido?
Professora: Interessante a sua pergunta. Alguém tem essa
resposta?
Os alunos fizeram inferências sobre a questão relevada por Vítor.
Camila: Senão o olho arde.
Bruno: O olho vai ficar grudando.
Vítor: Se não estiver molhado a gente não vai enxergar muito bem.
Emanuele: O olho vai ficar arranhando.
Professora: Mas a pergunta é: porque o olho é molhado? Vamos
fazer o seguinte... mais alguém ficou curioso para saber a resposta?
Alunos: Sim
Professora: Essa parte do olho é estudada no conteúdo do sistema
nervoso, não é?
Alunos: Sim.
Professora: Quem envia mensagem para o olhar ficar úmido?
Alunos: O cérebro.
Professora: Voluntário ou involuntário?
Alunos: involuntário.
Professora: Tem uma coisa que faz o nosso olho ficar molhado e
tem um objetivo, não tem?
Alunos: tem
Professora: Então vamos fazer o seguinte....
Pedro: Tem uma página aqui no livro que fala sobre isso. Será que
explica? (Transcrição: 20/05/2015).

Os alunos pesquisaram a resposta no livro, mas concluíram juntamente com a
professora que a leitura indicada por Pedro não respondia a questão proposta por
Vítor.
Professora: Vamos fazer uma coisa diferente. E se nós
pesquisássemos nos Classmate? Vocês topam fazer essa pesquisa?
Amanhã pesquisamos as músicas da copa na aula de Português.
(Os alunos respondem que sim demonstrando interesse e
empolgação pela pesquisa).
Professora: Vocês têm que ser ágeis, pois temos apenas 30
minutos (Transcrição: 20/05/2005).

Nesta atividade os alunos obtiveram autonomia para a pesquisa na internet,
pois a professora não indicou as palavras-chave para a busca pelo assunto
estudado. Utilizaram as suas próprias estratégias para a busca desejada. A aluna
Ana Clara indicou o site ―Ótica Interativa‖ que disponibilizava um texto sobre o
assunto. Então a professora solicitou que todos entrassem no mesmo endereço.
Quando todos os alunos conseguiram o acesso Luíza solicitou a leitura
coletiva e foram discutindo cada parágrafo apresentado no site. Fizeram também a
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leitura da imagem disponibilizada. Por fim, concluíram: ―a lágrima serve para
proteger a superfície do olho, para proteger da poeira, para a projeção de uma
imagem clara e sem distorções”.
A aula desenvolvida por Luíza foi ao encontro do estudo de Freitas (2008a)
sobre o computador/internet como uma ferramenta que deve ser explorada em suas
potencialidades. A autora explica que
Computador e internet abrem novas possibilidades de aprendizagem
por permitirem o acesso a uma infinidade de informações, pelas
formas de pensamento que são por eles potencializadas, pelas
interações possibilitadas e pela interatividade que proporcionam.
Compreendo que portanto, eles podem possibilitar a construção
compartilhada de conhecimento via interatividade, de que fala a
teoria histórico-cultural; estimular novas formas de pensamento no
enfrentamento com a hipertextualidade neles presente pela interrelação de diversos gêneros textuais expressados por diversas
linguagens (sons, imagens estáticas e dinâmicas, textos em
geral);permitir
a
construção
de
diversos percursos
de
aprendizagem através da atividade do sujeito que interage com o
outro e com o objeto do conhecimento mediada pela plasticidade
interativa própria das tecnologias digitais trazidas pelo computador e
internet (FREITAS, 2008a, p. 11).

A atividade foi bastante significativa, pois a partir de uma questão elaborada
por um aluno a aula da professora Luíza se tornou atrativa e instigante. Os alunos,
por meio da mediação docente, puderam agir de maneira autônoma e autoral. Eles
foram ao encontro do saber desejado elaborando as palavras-chave necessárias
para a busca desejada o que ocasionou o acesso a diferentes sites, a diferentes
textos. Esse desempenho não pôde ser observado na leitura e na construção de
respostas das questões do livro didático que ocorreram nesta aula, cujas vozes dos
alunos pouco foram ouvidas.
Essa

foi

a

única

aula

observada

que

ocorreu

na

perspectiva

interativa/dialógica, os alunos puderam navegar pelas páginas da web à procura de
informações que pudessem complementar os conceitos estudados. A ausência da
propagação do sinal de internet na escola impossibilitou a diversificação de
metodologias coerentes com essa perspectiva, restringindo a construção de práticas
educativas no formato interativo, o qual foi estabelecido na aula analisada.
Para Valente (1999, p. 60) ―se mantivermos um ambiente rico, desafiador e
estimulador qualquer indivíduo será capaz de aprender sobre praticamente qualquer
coisa‖. Para o autor esse pressuposto é compatível com a sociedade do
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conhecimento onde o encontro com a informação e com o saber deve ser pautado
por experiências em que os alunos são estimulados à criação e à produção de algo.
No entanto, o delineamento do PROUCA em Tiradentes, com a falta de acesso à
internet, interfere na construção de práticas tecnológicas nesta perspectiva.
Em várias aulas observadas a professora retornou com metodologias
anteriormente utilizadas como uma estratégia para contornar a impossibilidade de
acesso à internet.

Quando cheguei a professora frisou novamente que a internet não
estava funcionando e que não seria possível desenvolver a atividade
que havia planejado relativa ao conteúdo de Ciências. Segundo
Luíza utilizaria na aula de Matemática, pois havia prometido aos
alunos a utilização dos laptops neste dia (Nota de campo:
23/04/2014).

Essa questão indica o distanciamento da rede municipal de Tiradentes das
diretrizes compostas para a execução do PROUCA nas escolas públicas brasileiras,
implicando na necessidade da reavaliação das formas como as políticas públicas
são implantadas na escola pública brasileira.
A disponibilização dos laptops foi preconizada nos documentos oficiais que
regulamentam o PROUCA, no Brasil, como uma eminente proposta de inclusão
digital. No entanto, a impossibilidade de acesso à internet constitui-se como um dos
entraves que impossibilita o encontro de alunos e professores com a informação nas
perspectivas postuladas nestes documentos e, consequentemente, com a cultura
digital na perspectiva teórica discutida nesta produção.

6.3.3.2. Acesso a jogos

Em outras aulas foram observadas tentativas de acesso à internet, mas as
atividades planejadas pela professora não puderam ser executadas devido a
instabilidade do sinal wireless e aos problemas de configuração do sistema Metasys
que não permite fluência na leitura de dados da web.
Professora: Tem um site de joguinhos que se chama
escolagames.com.br. Vamos pegar os computadores, tem um
joguinho que se chama batalha dos números. É sobre os sinais maior
e menor.
(A professora registrou exemplos na lousa de como seria o jogo).
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Professora: Do jeito que eu expliquei é o nível fácil, mas vamos
jogar no nível avançado, pois vocês são maiores e sabidos. No nível
difícil de cada lado tem uma operação e tem que solucionar para
saber se utilizarão o sinal de menor ou maior. Vamos primeiramente
ao caderno. Escrevam a data e o título jogo “batalha dos números”.
Matheus: Já sei entrar na internet.
(O aluno demonstrou satisfação por aprender a manusear o laptop)
(Transcrição: 16/05/2014).

Ao acessar o site indicado a frustação logo tomou conta da turma. A página
era muito carregada para a configuração dos laptops. Acessaram o site, mas não
conseguiram jogar. Como estratégia a professora solicitou que deixassem o
computador carregar por alguns minutos, mas não surtiu efeito.
Figura 23 - Página inicial do site “Escola Games”

Fonte: arquivos da pesquisadora

Para contornar a situação, visto que a sala ficou muito agitada, Luíza solicitou
que os alunos fechassem a internet e jogassem os jogos matemáticos instalados no
próprio computador.28 Acessaram o jogo referente aos fatos da multiplicação. Todos
os alunos utilizaram a estratégia que aprenderam: pausar o jogo para contar nos
dedos e chegar ao resultado. Também riscavam traços no caderno para chegar ao
resultado. A concentração para o desenvolvimento da atividade projetou o silêncio
solicitado pela professora.

Professora: Infelizmente a nossa batalha ficará para a próxima.
Usem o joguinho do computador, pois o nosso objetivo é a
Matemática (Transcrição: 16/05/2014).

28

Nesta fase da observação os alunos não tinham contato com os diferentes jogos instalados
posteriormente.
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Luíza demonstrou frustação por não ter conseguido realizar a atividade que
havia pesquisado e planejado. Apesar da impossibilidade de acesso ao jogo, o que
não poderia ser previsto pela professora, ficou evidenciado a sua busca pela
diversificação dos jogos nas aulas de Matemática.

6.3.3.3. Acesso a vídeos
Apesar dos problemas técnicos a professora buscou desenvolver um
planejamento incluindo o acesso à internet, visto que é perceptível a motivação dos
alunos quando eles têm essa oportunidade. Na única aula que a professora pôde
propor a pesquisa de vídeos a frustação novamente foi o ponto que se evidenciou.
Nesta aula a professora fez uma introdução ao conteúdo que seria explorado
com a pesquisa na internet. Lançou perguntas aos alunos para que eles pudessem
pensar sobre a temática.
Professora: Abram o site de vídeos “youtube”. Vocês vão digitar no
espaço da busca: sistema urinário. Aí vai parecer uma lista de
vídeos. Cliquem no primeiro (Transcrição: 27/05/2014).
Precisei testar três computadores para Ivan, pois o seu estava sem
condições de utilização. Levei cerca de 10 minutos para conseguir
um computador para o aluno. Ele demonstrou desânimo (Nota de
campo: 27/05/2014).

Os alunos seguiram os comandos da professora, mas para a frustação de
todos não foi possível assistir ao vídeo. A instabilidade do sinal de wireless, assim
como a fragilidade do sistema operacional instalado nos laptops não possibilitou o
acesso solicitado29. Como na aula anteriormente analisada os alunos começaram a
ficar agitados e a professora para resgatar a atenção dos alunos disse:

Professora: Vamos voltar para o método do livro (Transcrição:
27/05/2014).

Os alunos reclamaram e como estratégia Luíza solicitou que deixassem o
vídeo carregar. Enquanto isso eles deveriam fazer uma leitura silenciosa do livro. Os
29

Nesta etapa da observação os laptops funcionavam pelo sistema Metasys.
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alunos novamente demonstraram insatisfação. Matheus e Paulo se recusaram a
abrir o livro. Observando que os alunos não estavam realizando a leitura silenciosa a
professora iniciou a leitura coletiva oral. Os alunos liam e ao fim de cada parágrafo a
professora explicava os conceitos.
Ao fim da leitura, a professora solicitou que os alunos fossem no Google
Imagens e digitassem: ―imagens do sistema urinário‖. Foi um momento de agitação,
pois os alunos que não conseguiram o acesso se levantaram para fazer dupla com
os que haviam conseguido. Essa ação aconteceu espontaneamente, sem as
indicações de Luíza.
A professora registrou na lousa o endereço do vídeo e disse que os alunos
poderiam assisti-lo em casa. Nenhum deles anotou o endereço indicado. Sem
conseguir atingir o objetivo a professora decidiu solicitar que os alunos desligassem
os computadores. Ela não explorou as imagens acessadas pelos alunos devido à
agitação que se estabeleceu na sala.
Para prosseguir a aula Luíza solicitou novamente que todos retornassem para
ao livro de Ciências. Os alunos pediram para acessar os jogos disponíveis na
internet, mas a professora disse que essa atividade seria na próxima aula.
Certamente Luíza inferiu que a conexão com a internet neste dia estava
limitada e poderia provocar mais agitação na sala, visto que os jogos online
precisam de um sinal estável para um acesso fluido.
Novamente a turma ficou agitada. Vários alunos se levantaram para guardar
os laptops e não se assentaram. Levou algum tempo para o restabelecimento da
organização.

A professora retomou a dinâmica inicial: leitura oral e explicação
sobre os conceitos apresentados no livro didático. Os alunos não
conseguiram se concentrar e solicitaram brincar no pátio da escola. A
professora permitiu devido a impossibilidade de continuidade dos
estudos no livro didático (Nota de campo: 27/05/2014).

Foi um dia bastante frustrante para os alunos e para a professora. Até o
momento não haviam sido observadas situações de agitação na sala de Luíza que
sempre conduz a sua prática docente com tranquilidade. Os problemas com a
conexão impossibilitaram que a docente colocasse o seu planejamento em prática e
a sua estratégia de continuar os estudos do conteúdo de Ciências, por meio da

227

leitura do livro didático, gerou grande insatisfação.
Ficou evidenciada a atratividade que os laptops representam para os alunos,
assim como a dificuldade da professora em construir práticas tecnológicas, em meio
a um cenário marcado pela desarticulação da proposta digital de construção do
conhecimento.

6.3.4. Síntese e discussão dos resultados das análises
Para delinear a sala de aula sob as lentes da perspectiva histórico-cultural é
necessário o encontro com as sinuosidades que marcam as relações estabelecidas
neste espaço, observando-as em sua complexidade. Penetrar nessa dinamicidade
requer o apuramento do olhar investigativo, pois este é o ponto fundamental para
captar a essência dos processos que se formam no encontro com as vozes/silêncio
dos sujeitos investigados. As teorias de Vygotsky e Bakhtin possibilitaram a
compreensão da sala de aula sob uma concepção viva, pois ela é constituída por
seres ativos. ―Por isso, é incorreto conceber o processo educativo como processo
pacífico e sem altos e baixos‖ (VIGOTSKI, 2003, p. 79).
No acompanhamento dos processos de ensino-aprendizagem foi possível o
encontro com situações de altos e baixos teorizadas por Vygotsky, as quais se
acentuaram nos momentos em que a tecnologia se fez presente em sala de aula.
Um dos pontos baixos que marcam este processo se relaciona com o
isolamento docente para a construção das práticas tecnológicas. A professora Luíza
vivencia no cerne de seu trabalho um confronto entre as relações que ela estabelece
com a tecnologia educacional e a invisibilidade atribuída aos laptops na escola
criada pela desarticulação do PROUCA em Tiradentes. A ausência de apoio dos
setores responsáveis pelo programa em Tiradentes fragiliza as práticas tecnológicas
construídas na sala de aula investigada. Os problemas de funcionamento dos
laptops educacionais e de propagação de internet pela rede wi-fi são fatores que
dificultaram a construção de práticas tecnológicas concernentes com os objetivos
que compõem o PROUCA, assim como interferem negativamente para que os
laptops possam se integrar de maneira significativa nos processos de ensinoaprendizagem. Observei que a impossibilidade de acesso à internet projetou o

228

desenvolvimento de metodologias focadas na utilização técnica/instrumental do
laptop em detrimento de suas reais possibilidades.
Na única aula observada que os alunos puderam ir ao encontro da informação
pela navegação através do ciberespaço foi agregada ao evento construído num
caráter criativo e autoral, pouco conferido nos processos de ensino-aprendizagem,
que o livro didático se constituiu como suporte principal. A criatividade e autoria dos
alunos foram propiciadas essencialmente nas aulas mediadas pelos laptops, o que
aponta para a significação do computador como um instrumento essencialmente
interligado com as relações de saber.
Este pode ser considerado um dos pontos altos das práticas tecnológicas
construídas na sala de aula investigada. Gradativamente os alunos foram se
aproximando da tecnologia em suas diferentes abordagens. Apesar do trabalho para
o reconhecimento técnico do laptop ter obtido grande abordagem neste processo,
foram observados eventos em que os alunos puderam se relacionar com a
tecnologia em sua dimensão cultural.
O laptop educacional, neste cenário, ocasionou mudanças de posicionamento
e novas possibilidades de construção do conhecimento. Os estudantes foram
direcionados ao encontro com as perspectivas que a tecnologia educacional propõe,
mediados pela docente que foi conduzida a ―um processo de desconstrução e
reconstrução de concepções, de linguagens, de postura, um processo de reflexão
sobre a implicação das tecnologias no mundo contemporâneo‖ (BONILLA, 2005,
p.101).
Eventos neste sentido foram construídos concomitantes à intervenção
realizada na prática desenvolvida pela professora. A instalação do sistema
UbuntUCA remeteu aos indícios de ressignificação da prática docente, a qual pode
ser visualizada pela utilização do computador como um recurso pedagógico que
influencia diretamente no desenvolvimento do aluno. Observei que a instalação
desse sistema conduziu tanto os alunos quanto a professora à possibilidade do
encontro com novas formas de utilização dos laptops.
O afastamento dos problemas de funcionamento dos laptops, assim como a
atratividade das interfaces que este sistema propicia instigou a reelaboração de
metodologias e objetivos. Diante dessa perspectiva, foram construídos eventos de
ensino-aprendizagem em que pôde ser visualizada a interação, a colaboração e a
construção de sentidos para a utilização da tecnologia educacional.
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No

entanto,

práticas

desenvolvidas

neste

sentido

não

podem

ser

consideradas o termômetro dos processos de ensino-aprendizagem construídos na
sala de aula investigada. Apesar dos indícios de ressignificação da prática docente,
se ressaltaram relações educativas construídas por concepções que estão
enraizadas no locus investigativo, as quais se relacionam com a ausência da
interação com o computador considerando a sua potencialidade na construção dos
processos de ensino-aprendizagem.
Inserida neste cenário, Luíza utiliza os laptops em sala de aula
desenvolvendo estratégias teórico-metodológicas que se desdobram pela utilização
do computador como um apêndice nos processos de ensino-aprendizagem, visto
que o trabalho realizado pela professora tem como foco o registro formal dos
conteúdos curriculares, que em muitas situações foram transportados para a tela do
computador sob as mesmas concepções e saberes que regem as práticas
cotidianas da sala de aula.
O trabalho com o laptop educacional e com o livro didático, o qual é
visualizado como a ferramenta que simboliza a instrumentalização dos processos de
ensino-aprendizagem neste cenário, se desenvolveu prioritariamente sob os
mesmos objetivos e metodologias.
Os sentidos construídos sobre a inserção da tecnologia digital nos processos
de ensino-aprendizagem se ressaltaram principalmente nos momentos de reflexão
desenvolvidos pela professora nas relações que os alunos estabeleceram com a
tecnologia. Na voz da professora se ressaltou a influência dos laptops na construção
da escrita por seus alunos, a docente atribuiu a evolução aos processos de digitação
e correção autônoma das palavras propiciada pelo formato interativo do processador
de texto.
Bonilla (2011) esclarece que um dos entraves para que a tecnologia possa se
inserir

no

contexto

educativo

de

maneira

concernente

relaciona-se

ao

―desconhecimento, por parte dos professores, sobre o que é e quais os princípios,
propriedades e potencialidades do software livre‖ (p.71). Este não pode ser
considerado o perfil de Luíza, pois no decorrer de todo o processo investigativo foi
observado que a professora desenvolveu o trabalho com o laptop educacional
respaldada pelas experiências que construiu com a tecnologia digital em sua
formação

acadêmica/profissional,

as

quais

possibilitaram

a

construção

de
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conhecimento sobre as funcionalidades do computador destacando-se a sua
fluência tecnológica.
Essa evidência conduz a algumas indagações sobre a visualização do
computador como instrumento que pode potencializar a aprendizagem, pois os
conhecimentos técnicos sobre os softwares não são interligados à construção de um
olhar necessário para o encontro com eventos de ensino-aprendizagem que possam
conduzir os estudantes às relações significativas com a tecnologia digital. Sobre este
assunto Valente (2005) explica que

As facilidades técnicas oferecidas pelos computadores possibilitam a
exploração de um leque ilimitado de ações pedagógicas, permitindo
uma ampla diversidade de atividades que professores e alunos
podem realizar. Por outro lado, essa ampla gama de atividades pode
ou não estar contribuindo para o processo de construção de
conhecimento. O aluno pode estar fazendo coisas fantásticas, porém
o conhecimento usado nessas atividades pode ser o mesmo que o
exigido em uma outra atividade menos espetacular. O produto pode
ser sofisticado, mas não ser efetivo na construção de novos
conhecimentos (p.23).

O desdobramento da tecnologia digital, neste sentido, aponta para as
questões que envolvem a formação do professor e as políticas públicas para a
inserção das TDIC no contexto educativo brasileiro. Almeida (2007) baseando-se
nos estudos de Shön (1983, 1992) problematiza a utilização da tecnologia digital no
contexto educativo conduzida por uma formação docente que se relacione com

As dimensões tecnológica, pedagógica e teórico-metodológica,
de maneira a lhe propiciar a compreensão sobre as novas
formas de comunicar, aprender, ensinar e reconstruir
conhecimento nesses contextos na condição de sujeito ativo,
protagonista de sua ação, com o olhar reflexivo (ALMEIDA,
2007, p. 142).

Projetar essas concepções para o locus investigativo direciona o olhar para a
proposta do PROUCA, que visualiza o laptop sob essa dimensão destacando que o
desafio para a construção de práticas tecnológicas neste sentido relaciona-se com a
ação docente, em uma perspectiva de mudanças de ações e posicionamentos para
a ressignificação da prática educativa, pois ―se a cultura escolar não é alterada, se
as relações entre alunos e entre alunos e professores permanecem imperturbáveis,
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a máquina por si só faz quase nada para revolucionar a educação‖ (CÂMARA DOS
DEPUTADOS, 2008, p. 143).
Retornando o olhar para a formação oferecida aos profissionais que
compõem a rede municipal de Tiradentes para a utilização do laptop educacional,
destacada no capítulo 4 desta produção, compreendo que para as mudanças na
cultura escolar se desdobrarem na perspectiva dimensionada nas diretrizes que
compõem o PROUCA é necessário colocá-los em contato com conhecimentos que
os conduzam à ressignificação de sua prática pedagógica.
Nos diálogos estabelecidos com os professores da escola investigada foi
possível entrar em contato com relatos que indicaram que a formação oferecida
esteve sob o foco da apropriação mínima das interfaces que compõem o laptop,
remetendo ao descompasso entre as diretrizes governamentais para a inserção da
tecnologia digital na escola pública e a realidade que compõe o espaço escolar.
Esta é mais uma questão que envolve a prática desenvolvida na sala de aula
investigada. Além de se localizar no cenário investigativo de maneira isolada, devido
aos desdobramentos do PROUCA em Tiradentes, Luíza compõe o quadro da
educação brasileira: professores em meio a um cenário marcado pela ineficiência
das políticas públicas em educação, o que enseja a construção de uma prática
educativa baseada principalmente por estratégias e saberes próprios.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
“Não há trabalho de campo que não vise ao encontro ou
à troca com um outro, que não procure um interlocutor.
Do mesmo modo, não há escrita de pesquisa que não
coloque o problema do lugar da palavra do outro [...]”.
Marília Amorim

A busca pela palavra do outro norteou a construção dessa pesquisa. Pude
perceber que a solidão é um elemento que se afasta do trabalho do pesquisador,
pois muitas vozes se entrelaçaram para a composição desta dissertação. As vozes
dos teóricos que iluminaram o processo de investigação, assim como as vozes dos
sujeitos no campo de pesquisa me conduziram a um processo de ressignificação de
hipóteses e ideias que propiciaram o encontro com possíveis respostas às questões
levantadas.
Na vivacidade do processo de pesquisa me observei na condição humana de
um ser em construção, de um ser inacabado que no diálogo com o outro se
posiciona em um processo de transformação. Os primeiros contatos com o campo
de pesquisa foram conduzidos pelo meu olhar como professora pertencente àquele
cenário marcado por relações tecnológicas, que me inseriram em um processo
reflexivo sobre a prática educativa que desenvolvia junto aos meus alunos e também
junto aos meus pares. Nesta fase do trabalho fui conduzida por elementos que
faziam parte de minha vivência e que possibilitaram a construção de uma questão
inicial de pesquisa.
No entanto, no encontro com outros elementos, vivências e significações que
emergiram dos diálogos estabelecidos no grupo focal e nas entrevistas dialógicas
foram desconstruindo o meu olhar de professora e construindo os primeiros passos
para a minha composição como pesquisadora. O diálogo com os meus pares
obtiveram continuidade, mas a partir deste momento o fio condutor do diálogo
estava na busca pelo mergulho na cena enunciativa para a compreensão da
complexidade que cada palavra emitida por eles representava.
Inserida nesta interlocução, elaborei uma questão central de pesquisa, a qual
considero coerente com os dados que ecoaram nas múltiplas vozes que se
entrecruzaram no diálogo estabelecido:
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como os laptops educacionais do PROUCA são utilizados durante eventos de
ensino-aprendizagem em uma classe do 5° ano do ensino fundamental da
rede municipal de Tiradentes/MG?
A partir dessa questão central, elaborei as seguintes questões norteadoras:

1) Quais são as estratégias teórico-metodológicas de uma professora para a
utilização dos computadores portáteis do PROUCA pelos alunos em sala de aula?
2) Que conhecimentos e experiências conduzem a prática pedagógica de uma
professora para a utilização da tecnologia digital com seus alunos?
3) Que efeitos as práticas tecnológicas possibilitadas pela utilização dos laptops
educacionais trazem para os processos de ensino-aprendizagem?
4) Como a professora avalia a inserção dos laptops educacionais em sua prática
pedagógica?
5) Como os alunos se relacionam e aprendem com as práticas tecnológicas
propiciadas pela utilização dos laptops educacionais?
6) Quais são os reflexos da atuação do PROUCA no munícipio de Tiradentes em
relação ao contexto educativo da sala de aula da professora pesquisada?

Buscando o aprofundamento do olhar investigativo, o percurso enveredou-se
para o reconhecimento sobre os desdobramentos do PROUCA no Brasil. Dessa
forma, foi desenvolvido um diálogo com documentos e legislações que compõem o
programa, o que me permitiu mapear o histórico de sua inserção nas escolas
públicas brasileiras.
Para o detalhamento desta temática foi estabelecida uma interlocução com
pesquisas desenvolvidas na área, construindo-se uma revisão de literatura. O
encontro com os dados desses trabalhos permitiu a compreensão dos vários
desdobramentos do PROUCA no contexto educativo. As percepções construídas
sobre a trajetória do PROUCA, em Tiradentes, foram captadas pelo encontro com
dados das pesquisas que também retrataram o locus investigativo deste trabalho e
se mesclaram às vozes dos sujeitos pesquisados e compuseram o pano de fundo
desta produção.
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Coerente com a perspectiva assumida, a presente pesquisa não se conduziu
para o diagnóstico da realidade encontrada, pois a busca se direcionou para a
―compreensão dos fenômenos em toda sua complexidade e em seu acontecer
histórico‖ (FREITAS, 2002, p. 27). Com esse olhar foi desenvolvido, no ano letivo de
2014, o processo de observação em classe de 5° ano. A contextualização do locus
empírico permitida pelos diálogos estabelecidos possibilitou a construção de um
olhar investigativo apurado e, assim, a compreensão do fenômeno investigado sob
diferentes angulações.
Ao ―participar do evento observado e constituir-me parte dele‖ (FREITAS,
2003b p.32) me inseri em um processo de confluência de informações e dados que
ensejou a busca por um referencial metodológico que me permitisse entrelaçar de
maneira coerente cada fio da teia dialógica que se formou no processo de
observação da sala de aula. No diálogo com Bakhtin, Aguiar e Ozella (2006)
encontrei o respaldo teórico-metodológico que propiciou a construção de três
núcleos de significação, os quais nortearam o processo analítico.
No primeiro núcleo de significação, foram apresentados e discutidos dados
sobre os desdobramentos do PROUCA no ano letivo de 2014, considerando as suas
projeções nos processos de ensino-aprendizagem construídos na sala de aula
investigada. Ao contrastar os episódios vivenciados com as falas que emergiram no
grupo focal, compreendi que a trajetória deste programa em Tiradentes é marcada
pela inconsistência das propostas de utilização do computador nos processos de
ensino-aprendizagem.
A utilização dos laptops em sala de aula é delineada principalmente pela
ausência de apoio pedagógico para a construção de práticas tecnológicas, o que
não propiciou a construção de relações significativas de alunos e professoras com a
tecnologia educacional. Essa afirmação é devida a dois fatores observados: o
primeiro relaciona-se com a focalização de uma sala de aula isolada pelo fato da
professora investigada utilizar o laptop educacional conduzida por suas próprias
estratégias, saberes e experiências, uma vez que a utilização do computador não
compõe a proposta pedagógica que norteia as relações educativas construídas na
escola; e a segunda refere-se à identificação da pouca afinidade dos alunos com o
laptop, que é um demonstrativo de que ele não é integrado às práticas educativas,
portanto não é explorado em suas potencialidades de maneira que os alunos
possam ser conduzidos à construção da aprendizagem em um viés tecnológico.
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Outra marca que se imprime na trajetória do PROUCA em Tiradentes referese aos problemas de manutenção técnica dos computadores e da internet. O
repasse da responsabilidade de continuidade do PROUCA para os municípios
ocasionou o adormecimento gradativo do programa em Tiradentes, uma vez que a
partir deste momento não foram desenvolvidas ações para a sua continuidade. Ficou
evidente que os problemas técnicos se constituem como um fator desestimulante
para que os laptops possam ser utilizados nos processos de ensino-aprendizagem.
Na fase inicial das observações foram identificadas as dificuldades
enfrentadas pela professora investigada para a disponibilização de laptops em
condições de utilização, fator que indicou uma das projeções do PROUCA na sala
de aula investigada. Ademais, as formas de organização dos computadores no locus
empírico demonstraram que a desvalorização do PROUCA pelos órgãos
responsáveis do município é projetada nas formas que a equipe escolar se relaciona
com a tecnologia educacional.
No segundo núcleo de significação as análises se direcionaram para a
discussão sobre as concepções pedagógicas que estão intrínsecas aos processos
de ensino-aprendizagem desenvolvidos na sala de aula investigada. O mergulho na
cadeia enunciativa formada nos diálogos construídos entre professora e alunos
possibilitou a compreensão de relações educativas enraigadas por concepções que
privilegiam o posicionamento passivo dos alunos no encontro com os conhecimentos
científicos, sendo o livro didático o elemento que regulamenta a mecanização do
ensinar e aprender neste espaço.
O repasse das informações para o papel se constitui como o eixo norteador
do trabalho pedagógico desenvolvido em sala de aula investigada. Foi observada
uma restrição nos diálogos estabelecidos em sala de aula que se interliga ao
gerenciamento do tempo escolar e ao cumprimento do planejamento instituído na
escola. Dessa forma, os conceitos científicos são apresentados pela professora,
registrados automaticamente nos cadernos pelos alunos, sem o estabelecimento de
diálogos necessários para que eles pudessem ser conduzidos aos domínios da
compreensão.
Essa forma de condução dos processos de ensino-aprendizagem, assim
como a escolha da professora pela utilização de metodologias voltadas para a
construção da leitura e da escrita com foco no dimensionamento dos erros dos
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alunos representou a prioridade dada às práticas conduzidas por concepções
tradicionalistas de construção do conhecimento.
No terceiro núcleo de significação foi discutida a questão central da pesquisa,
os achados revelaram que o laptop educacional é fundamentalmente utilizado sob
as mesmas concepções que regem os processos de ensino-aprendizagem
construídos cotidianamente em sala de aula. A tela do computador e o papel se
mesclam em metodologias e objetivos comuns, o que remete à visualização
incipiente do computador.
Ficou evidente que a professora relaciona as possibilidades de diversificação
das metodologias para a utilização dos laptops ao acesso à internet. Dessa forma,
os problemas de conexão influenciaram para que a utilização do laptops se
efetivasse sob uma ótica instrumental.
Observando as projeções dos problemas técnicos dos laptops nos processos
de ensino-aprendizagem foi realizada uma intervenção nas práticas tecnológicas
desenvolvidas em sala de aula, por meio da instalação do sistema operacional
UbuntUCA. Este sistema possibilitou o contato dos sujeitos pesquisados com
interfaces interativas que não eram disponibilizadas no sistema Metasys. Essa
perspectiva remeteu a professora à construção de novas estratégias metodológicas
para a utilização do laptop, assim como projetou novas formas de relacionamento
dos alunos com o computador.
Foi possível observar eventos em que professora incentivou a utilização dos
laptops visualizando-os em sua dimensão cultural, o que possibilitou a observação
de indícios de ressignificação da prática docente. Esses indícios foram identificados
no acompanhamento de atividades as quais a professora incentivou exploração das
interfaces interativas e as associou às metodologias que possibilitaram aos alunos
um posicionamento criativo e autoral.
Ao longo do processo investigativo os alunos se apropriaram das
funcionalidades do laptop e buscaram por meio de suas próprias estratégias explorar
as diferentes interfaces disponíveis no UbuntUCA, assim como desenvolveram com
maior fluidez as atividades propostas pela professora. Não é possível mensurar a
aprendizagem em sua totalidade, devido ao seu caráter complexo, mas as novas
relações estabelecidas pelos alunos com o laptop me remeteram aos seus indícios.
Foram observadas metodologias desenvolvidas pela professora para a
utilização dos laptops em que os alunos puderam se tornar protagonistas do
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processo de ensino-aprendizagem, as quais não puderam ser observadas nas
práticas cotidianas na sala de aula, em que o livro didático se inseriu como o
principal componente. Dessa forma, o processo investigativo me fez compreender a
abrangência

e

significação

da

tecnologia

educacional

na

construção

da

aprendizagem. Assim, posso afirmar que vivenciei um processo que pude
experenciar mudanças, portanto, aprender com as situações postas no campo.
Pude perceber a importância do professor para que mudanças na educação
possam ser delineadas dentro do próprio espaço educativo. O desenvolvimento
dessa pesquisa foi possível porque encontrei a professora Luíza que se envolveu
no processo investigativo, possibilitando a construção de mais uma cena do
PROUCA em Tiradentes. As práticas tecnológicas construídas na efervescência dos
diálogos estabelecidos entre pesquisadora e pesquisados possibilitaram a
construção de um panorama que demonstrou a fragilidade das propostas
governamentais voltadas para a construção de processos de ensino-aprendizagem
mediados pela tecnologia educacional.
A investigação chegou ao seu fim, mas as inquietações permanecem. Os
laptops continuam ocupando os espaços das salas de aula, mas quais serão os
rumos do PROUCA neste cenário? Percebo que este trabalho abre novas janelas
para a elaboração de novas questões, principalmente sobre as formas em que as
políticas públicas em educação são implantadas no Brasil.
O cenário tecnológico Tiradentino retratado nesta produção é uma ilustração
de que a educação do país precisa seguir novos rumos para que o discurso de
qualidade referenciado em programas no formato do PROUCA se trasponha do
papel para a realidade que compõe a escola pública brasileira. A escrita se finaliza,
mas este não é o final desta história. Esta pesquisa abre possibilidades para outras
palavras e contrapalavras, pois

Não há palavra que seja a primeira ou a última, e não há limites para
o contexto dialógico (este se estende ao passado sem limites e ao
futuro sem limites). Nem os sentidos do passado, isto é, nascidos no
diálogo dos séculos passados, podem jamais ser estáveis
(concluídos, acabados de uma vez por todas): eles sempre irão
mudar (renovando-se) no processo de desenvolvimento
subsequente, futuro do diálogo. Em qualquer momento do
desenvolvimento do diálogo existem massas imensas e ilimitadas de
sentidos esquecidos, mas em determinados momentos do sucessivo
desenvolvimento do diálogo, em seu curso, tais sentidos serão
relembrados e reviverão de forma renovada (em novo contexto). Não
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existe nada absolutamente morto: cada sentido terá sua festa de
renovação. Questão do grande tempo (BAKHTIN; 2003, p.410).
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