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A vida é uma universidade, mas pouco ensina a quem não sabe ser um aluno... 

Augusto Cury  (2003) 
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RESUMO 

 

Neste trabalho busco analisar o uso das novas e tradicionais tecnologias nas            

instituições públicas nas quais estudei e desenvolvi pesquisa. O foco do estudo está baseado              

em minha trajetória de formação docente. Busco analisar como foram apresentadas e            

utilizadas as novas e tradicionais tecnologias durante o curso Normal Médio e na graduação              

em Pedagogia. Tomo como metodologia os meus relatos de experiências. Resgatei memórias            

através dos meus cadernos e trabalhos que tenho guardado desde 2008, quando entrei no              

curso Normal. Revisitei também a grade curricular da época para verificar em quais             

disciplinas e/ou quais trabalhos foram solicitados o uso das novas tecnologias para a sua              

realização. Analisei também o meu currículo da graduação em Pedagogia, para fazer a mesma              

análise. Durante a graduação, atuei como bolsista de Licenciatura em 2017 e de Extensão em               

2018, onde adquiri muitas experiências que contribuíram na minha formação. Desta forma,            

retornei aos registros eletrônicos feitos nos cadernos de campo e anotações durante a             

realização dos projetos. Sendo assim, empreguei meu olhar como aluna para identificar            

possíveis dificuldades encontradas durante a minha formação como docente com o uso das             

novas tecnologias e como discente para analisar a forma como nós, alunos da graduação em               

Pedagogia da UFF, em Niterói, compreendemos o uso das mesmas. 
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INTRODUÇÃO  

 

Neste trabalho busco analisar o uso das novas e tradicionais tecnologias nas            

instituições públicas nas quais estudei e desenvolvi pesquisa. O foco do estudo está baseado              

em minha trajetória de formação docente. Busco analisar como foram apresentadas e            

utilizadas as novas e tradicionais tecnologias durante o curso Normal Médio e na graduação              

em Pedagogia. Durante o curso Normal vivenciei vários projetos da escola com os alunos e na                

graduação tive a oportunidade de atuar como bolsista de licenciatura, em 2017 com o projeto               

denominado “Cultura Colaborativa na escola: o uso das novas tecnologias e a memória nos               

anos iniciais”, e como bolsista de extensão, em 2018, com o projeto “Memórias, narrativas e               

tecnologias nos anos iniciais da educação básica e às “artes de fazer” no trabalho docente”. A                

participação nos projetos possibilitou-me observar mais atentamente como os professores e           

alunos lidam em seu dia a dia com as novas e com as tradicionais tecnologias e como eles se                   

apropriam ou não das mesmas no trabalho pedagógico. 

Quando falamos em tecnologia na escola somos induzidos, pelo senso comum, a            

restringir e simplificar, identificando apenas os computadores e a sala de informática, porém o              

conceito de tecnologia vai muito mais além do que pensamos. Segundo Dominick e Souza              

(2011), pode ser um artefato ou uma metodologia que tem por objetivo potencializar ou              

amplificar as capacidades humanas, podendo servir tanto para a dominação, quanto para a             

emancipação. 

Percebemos, assim, que as tecnologias nos cercam por todos os lados em nosso             

cotidiano. E, se está presente em todos os ambientes, significa que também está presente na               

educação, dentro e fora do ambiente escolar. 

Observando atentamente, vemos a forte presença de uma tecnologia educacional muito            

conhecida e utilizada há bastante tempo nas salas de aula: os livros didáticos. Contudo, as               

tecnologias só ganham sentido pedagógico quando o docente e o discente se apropriam delas              

como mediadores dos processos de conhecimento e não apenas como ferramentas difusoras            

(DOMINICK, 2015). Quando há uma apropriação dos recursos pelo docente, sejam os livros             

didáticos ou o computador, essas tecnologias ganham sentido tanto para o aluno quanto para o               
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professor, se tornando grandes aliados para o processo de ensino e de aprendizagem. Os              

métodos também são tecnologias e, embora existam diferentes propostas metodológicas, nem           

sempre estas dialogam na formação docente e no ambiente de forma a potencializar, no dia a                

dia de crianças, jovens e adultos a interação com a construção de conhecimentos.  

Através desta monografia buscarei explicitar como se deu o acesso aos artefatos de             

tecnologia da informação e da comunicação nas instituições públicas por onde passei.            

Também abordarei as experiências que possibilitaram uma formação para o uso de tais             

tecnologias nos processos pedagógicos na escola.  

Tomo como metodologia os meus relatos de experiências durante o curso Normal            

Médio e a graduação em Pedagogia. Segundo Jorge Larrosa (2002, p.25) “A experiência é em               

primeiro lugar, um encontro ou uma relação com algo que se experimenta, que se prova”. E                

foi nessas experiências e provas vividas durante a minha formação docente onde me apoiei              

para a construção deste trabalho monográfico. Parto da concepção de que a educação escolar              

é fundamental e que nesta há uma dinâmica entre teoria e prática constante. Há também uma                

indispensável interação entre alunos, professores e o meio onde se situam e onde os              

indivíduos se utilizam da troca de experiências para construir uma rede de saberes formada na               

relação. Através dessas interações se constroem as redes de saberes que contribuirão na             

formação de cidadãos críticos, capazes de modificar sua realidade por meio de participação             

ativa. 

Neste trabalho faço uma reflexão sobre minha formação e expresso como vivenciei ou             

não o incentivo ao uso das novas tecnologias durante a minha formação inicial e continuada               

de professores. Apresento relatos sobre como percebi o incentivo das instituições para o uso              

das novas tecnologias para o exercício da profissão docente.  

Para realizar a narrativa de meu percurso de formação, organizei esse trabalho em             

cinco partes. Na primeira eu apresento aspectos de como se deu a minha formação e a minha                 

experiência com às novas tecnologias através da minha formação inicial durante o curso             

Normal Médio. Na segunda abordo a metodologia utilizada para compreendermos os           

conceitos e os meios utilizados durante a minha pesquisa. Na terceira parte, relato minha              

vivência durante a minha formação na graduação em Pedagogia, as disciplinas nas quais me              
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familiarizei com as novas tecnologias. Na quarta parte, busco explicitar algumas           

contribuições dos projetos de licenciatura e de extensão, dos quais fui bolsista, para minha              

formação docente. E na quinta e última parte apresento algumas respostas aos            

questionamentos apresentados neste trabalho. 

Algo que sempre chamou muito a minha atenção era o fato da sala de informática               

estar quase sempre fechada nas escolas e não possuir uma frequência constante de professores              

e alunos, sendo assim busquei  compreender o que leva a essa prática nas escolas 

Percebemos fortemente presentes no ambiente escolar atuando de forma muito eficaz            

para prática pedagógica os métodos tradicionais, mas não podemos negar que as tecnologias             

da informação e da comunicação (TICs) têm feito parte do dia a dia de crianças, jovens e                 

adultos e que a interação com as tecnologias gera um impacto no que diz respeito ao ensino.                 

Segundo Marco Silva (2010, p.36-41): 

 

O ciberespaço, os dispositivos tecnológicos e suas ferramentas        
apresentam novas vias de saber, abrindo uma infinidade de         
possibilidades educacionais. Sabemos também que as TICs não        
podem ser simplesmente ferramentas a serem aplicadas pelos        
docentes, substituindo os velhos artefatos. A sua inserção implica uma          
alteração na forma de ser professor. É preciso que os docentes se            
apropriem delas como mediadores entre conhecimento e estudantes,        
assumindo em seu trabalho outro papel e dialogando com a cultura do            
compartilhamento. 

  

As tecnologias têm se mostrado cada vez mais inovadoras e atraentes, e isso já é um                 

ponto positivo para que a escola se aproprie das mesmas. Possuem a capacidade de estreitar a                

realidade vivida pelo aluno com a prática pedagógica da escola, mas devemos sempre nos              

lembrar que para isso ocorrer é necessário que o uso das tecnologias seja de forma               

contextualizada, para que o aluno se sinta parte dessa vivência. E planejada com cautela, para               

que não venha a se tornar algo banal e solto do restante da aprendizagem. 

            Como podemos ver na afirmação de Marco Silva:  
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Se a escola e a universidade ainda não exploram devidamente a           

internet na formação das novas gerações, estão na contramão da          

história, alheias ao espírito do tempo e, criminosamente, produzindo         

exclusão social e exclusão cibercultural. Quando o professor convida         

o aprendiz a um site, ele não apenas lança mão da nova mídia para              

potencializar a aprendizagem de um conteúdo curricular, mas        

contribui pedagogicamente para a inclusão desse aprendiz no espírito         

do nosso tempo (SILVA, M. 2010, p.38). 
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1 CONTEXTUALIZANDO A LÓGICA DESSA PRODUÇÃO MONOGRÁFICA 

 

Busquei escrever essa monografia a partir da minha vivência no curso Normal Médio             

e na graduação de Pedagogia, me apropriando da experiência como bolsista nos dois projetos              

dos quais fiz parte nos anos de 2017 - “Cultura colaborativa nas escolas: o uso das novas                 

tecnologias e a memória nos anos iniciais” - e 2018 - “Memórias, narrativas e tecnologias nos                

anos iniciais da educação básica e as “artes do fazer” no trabalho docente”. Fui bolsista de                

licenciatura e de extensão, respectivamente, dos citados projetos que buscavam compreender           

e analisar como se dá o uso das novas e tradicionais tecnologias nos ambientes escolares e                

como os alunos e professores se apropriam deles em sala de aula? Como essas experiências               

possibilitaram minha formação para lidar com as tecnologias informacionais no trabalho           

docente em sala de aula? 

Resgatei memórias através dos meus cadernos e trabalhos que tenho guardado desde            

2008, quando entrei no curso Normal, até o ano de 2011, quando me formei. Revisitei               

também a grade curricular da época para verificar em quais disciplinas e/ou quais trabalhos              

foram solicitados o uso das novas tecnologias para a sua realização. Analisei também o meu               

currículo da graduação em Pedagogia, para fazer a mesma análise sobre o uso das novas               

tecnologias, 

Durante a graduação, atuei como bolsista de Licenciatura em 2017 e de Extensão em              

2018, onde adquiri muitas experiências que contribuíram na minha formação. Desta forma,            

retornei aos registros eletrônicos feitos no cadernos de campo e de anotações durante a              

realização dos projetos.  

Sendo assim, empreguei meu olhar como aluna para identificar possíveis dificuldades           

encontradas durante a minha formação como docente com o uso das novas tecnologias e              

como discente para analisar a forma como nós, alunos da graduação em Pedagogia da UFF,               

em Niterói, compreendemos o uso das mesmas. 

Busquei compreender também como se dá a dinâmica e frequência dos professores e             

alunos ao laboratório de informática. 

Para este trabalho me apoiei teoricamente em Dominick e Souza (2011), Bonilla e             

Pretto (2015) e outros autores para melhor compreender o uso das novas tecnologias na              

formação escolar. 
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Os resultados obtidos a partir destas estratégias serão apresentados e analisados           

qualitativamente.  
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2. O PONTO DE PARTIDA 
 

No ano de 2008, comecei a frequentar as aulas no curso Normal do Instituto de Educação                  

Professor Carlos Camacho, em Magé/RJ. Sempre tive vontade e desejo muito grande de             

atuar na área da educação e um dos meios que encontrei na época foi  iniciar o curso Normal. 

Na época, o curso Normal era de duração de quatro anos. Ele era constituído, em sua                

maioria, por disciplinas pedagógicas. Durante o curso Normal vivenciei e acompanhei o dia a              

dia escolar em várias instituições de educação através dos estágios obrigatórios do curso, que              

possuía uma carga horária bem ampla.  

O curso Normal nos habilita a lecionar até o 5º ano do ensino fundamental, mas               

durante todo o período de sua duração não houve um aprofundamento sobre como usar as               

tecnologias informacionais como recurso didático, utilizando-as de forma rasa, não se           

aprofundando e não extraindo de forma benéfica todo o proveito que às tecnologias tem a               

oferecer quando usada de forma prática e consciente. De acordo, com Bonilla e Pretto (2011): 

 
 

[...] como diz o sociólogo espanhol Castells (2002), “interagidos” e          
não “interagentes”, ou seja, eles utilizam de uma forma muito          
rudimentar os dispositivos e as redes eletrônicas e não sabem tirar           
proveito de todos os benefícios culturais, sociais e econômicos que          
eles oferecem (p.17). 
 
 

 De 2008 à 2011, período no qual estudei no curso Normal, a maioria dos alunos               

possuía acesso à internet e a dispositivos tecnológicos em casa ou em seu cotidiano, mas os                

mesmos não eram aproveitados para as aulas ou para atividades programadas para casa. De              

acordo com Pretto e Bonilla (2011), [...] “o desafio maior da inclusão cidadã à cultura digital                

é fazer com que os indivíduos possam produzir conteúdos próprios e os distribuir livremente,              

mantendo-se senhor dos seus dados pessoais, garantindo-se a privacidade e o anonimato”            

(p.19). Mas, isso só é possível quando o professor se dispõe a aprender junto com seus alunos                 

para produzirem conhecimentos juntos, através das tecnologias disponibilizadas hoje. Bonilla          

(2010) afirma que é [...] “responsabilidade do professor, profissional desta instituição, a            

formação dos jovens para a vivência desses novos espaços de comunicação e produção” (p.              

44). 
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No segundo ano do curso normal entrou em minha grade curricular a disciplina de              

recursos didáticos, que era oferecida uma vez por semana em dois tempos de aula. Durante as                

aulas, nos foram apresentados vários recursos didáticos, mas quase todos já eram conhecidos             

e faziam parte do nosso dia a dia como quadro negro, tv, rádio, mimeógrafo e cartazes. Vale                 

ressaltar que esses também são artefatos tecnológicos, mas existem muitos outros a serem             

explorados e utilizados no campo da educação, pois  como afirma Dominick e Souza (2011): 

 

Podemos afirmar que o domínio do fogo possibilitou a criação de           
inúmeras outras tecnologias com as quais lidamos no cotidiano         
contemporâneo de forma diversa. São artefatos tecnológicos de nossa         
cultura escolar; lápis, livro, quadro de pregas, mimeógrafo, caderno,         
tinta, tela, cadeira, quadro negro, televisão, jogos, computador, vídeo,         
copiadoras xerográficas, as metodologias... As tecnologias são       
produtos de uma cultura (p. 50) 
 

Com o passar do tempo e ao longo do curso Normal não lembro de nenhuma outra                

disciplina que me fizesse refletir sobre a introdução das tecnologias no cotidiano da sala de               

aula. Pude observar o quão raso estava o meu conhecimento sobre os recursos tecnológicos e               

tive a necessidade de pesquisar e me aprofundar mais no assunto para um melhor              

aproveitamento, pois como afirma Cunha (2016) [...] “não mais é preciso frequentar os             

bancos escolares e acadêmicos para ter acesso à informação” (p.91) e comecei a buscar mais               

para que, ao final do curso, eu pudesse ter o mínimo de conhecimento possível do sobre as                 

tecnologias. 

A escola possuía um laboratório de informática, mas o mesmo era pouco usado pelos              

alunos. Durante os meus quatro anos no curso Normal, nenhum professor nos acompanhou             

até o laboratório para a realização de alguma atividade em turma ou solicitou alguma visita ou                

trabalho para ser realizado no mesmo. 

O uso do laboratório era quase que restrito ao grêmio estudantil da escola, pois o               

mesmo não tinha uma sala fixa na escola. Muitas atividades poderiam ser realizadas no              

laboratório de informática com os alunos, mas sabemos que tal atividade exigia um             

planejamento diferenciado daquele que os professores estavam acostumados a fazer, exigia           

inovação.. Hernandez (2000, apud MOREIRA et al, 2010, p.11) afirma que: “[...] falar de              1

1  HERNÁNDES, Fernando. Aprendendo com as inovações nas escolas.  Fernando Hernándes... [et al]: 
trad.: Ernani Rosa. Porto Alegre: Artes Médicas Sul, 2000. 
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inovação significa modificar as formas de atuação como resposta a mudanças nos alunos e              

implica uma organização diferente do trabalho, para o qual devem ser utilizados métodos             

mais eficazes.” É possível criar diversas formas e caminhos para se trabalhar as tecnologias              

em sala de aula, saindo do corriqueiro e experimentando o novo.  

Nas escolas municipais e particulares nas quais estagiei não havia laboratórios de            

informática e sala de multimídia. Somente em uma escola particular pude acompanhar,            

durante as atividades, uma ida à sala de multimídia para assistirem a um filme. Percebia a                

grande limitação do uso das tecnologias informacionais na escola. Em geral, os artefatos eram              

usados para passar um filme, ou para colocar uma música para ser ouvida pelos alunos. Nas                

salas do maternal das escolas particulares era comum encontrar uma televisão e um DVD para               

entreter os alunos durante o tempo livre entre as atividades orientadas pelos docentes. 
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3 ACELERANDO EM FRENTE 

 

No segundo semestre de 2012 ingressei no curso de Pedagogia na UFF (Universidade             

Federal Fluminense), em Niterói. O meu ingresso se deu pelo último vestibular realizado pela              

UFF. Juntamente comigo, entraram muitos outros alunos com o desejo de atuar no magistério              

ardendo em seus corações. Poucos alunos haviam passado pelo curso Normal Médio como eu.              

Alguns não sabiam nem mesmo o que era o curso Normal. 

No início, a turma estava cheia, com bastante alunos, mas com o passar dos semestres                

alguns foram desistindo ao longo do caminho. Os que persistiram foram aos poucos             

assumindo características de profissionais da educação durante as suas vivências e trocas de             

experiências uns com os outros.  

Durante o curso de Pedagogia fomos “aprendendo a aprender” como ensinar e, aos              

poucos, fomos percorrendo o caminho de nos fazermos professor, pois é no dia a dia que se                 

constrói um pedagogo. No curso Normal encontrei pouca teoria, pois enfatizaram mais a             

prática. Já na graduação pude mergulhar mais a fundo na teoria e ir adentrando e conhecendo                

melhor alguns teóricos. E foi, desta forma, que fomos aprendendo o que era docência. Soares               

e Cunha (2010) afirmam: 

 

O termo docência se origina da palavra latina docere, que significa           
ensinar. E sua ação se complementa, necessariamente, com discere,         
que significa aprender. Assim, docência, entendida como o exercício         
do magistério voltado para a aprendizagem, é a atividade que          
caracteriza o docente em geral (p. 134). 
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3.1  A GRADUAÇÃO E O “ANALFABETISMO DIGITAL”  

 

Durante as disciplinas oferecidas pelo curso de graduação, poucas estimulavam o uso            

das novas tecnologias ou propuseram reflexões sobre o tema. Com isso, observei que existiam              

muitos alunos que poderiam ser caracterizados como “analfabetos digitais”, assim como eu            

fui um dia.  

Segundo o Dicionário InFormal , analfabeto digital é o nível de ignorância das novas             2

tecnologias que impedem as pessoas de acessar as oportunidades de interagir com estes, ou              

seja, em primeiro lugar navegar na Web, desfrutar de multimídia, a socialização através das              

redes sociais, criando documentação, etc.  

A grande maioria dos alunos não conhecia os programas e aplicativos online gratuítos             

que se encontram à nossa disposição para nos ajudar. Um grande exemplo disso foi quando               

uma professora solicitou à turma que acessassem o Google Drive para juntos escrevermos um              

trabalho. Muitos não entendiam como um arquivo poderia ficar salvo na nuvem e ser escrito               

ao mesmo tempo por vários alunos. 

Contudo, percebi que o incentivo ao uso das tecnologias no curso de graduação foi              

pouquíssimo nas disciplinas cursadas, pois não me possibilitou sentir-me preparada o           

suficiente para ensinar e a utilizar esses recursos com meus futuros alunos. 

Na Faculdade de Educação não utilizamos o laboratório de informática de forma regular              

e nem temos o acesso livre para frequentá-lo, visto que não temos um profissional              

responsável para mantê-lo aberto. 

Do primeiro período da faculdade até o último, observei que apenas três disciplinas em               

toda a grade curricular abordavam o assunto sobre tecnologias. Uma das disciplinas foi a de               

Educação Especial I, na qual nos foram apresentados vários recursos tecnológicos para serem             

usados com alunos com necessidades especiais. O assunto é de extrema importância para nós              

futuros professores mas, infelizmente, o conteúdo passado ficou muito raso, por se tratar de              

uma disciplina de 60 horas, e os recursos apresentados ficaram mais como uma demonstração              

para que depois cada um buscasse mais informação, de acordo com seu interesse.  

Outra disciplina foi a de Magistério das Disciplinas Pedagógicas do Ensino Médio, na              

qual a professora explorou alguns programas que podemos utilizar para facilitar o trabalho             

2 https://www.dicionarioinformal.com.br/analfabeto+digital/ 
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individual e coletivo entre alunos e professores. Através desta disciplina modifiquei a forma             

de como fazia e arquivava os meus trabalhos. Nesta época, eu já estava atuando como bolsista                

da professora Rejany, o que me ajudou mais ainda por ela aborda temas que ligam o uso da                  

tecnologia com a educação. 

E, por último, a disciplina de Libras I, que agora se tornou obrigatória nos currículos de                 

licenciatura. Nesta disciplina, as atividades e exercícios eram feitos em uma plataforma online             

na qual muitos alunos tiveram dificuldades justamente por não terem conhecimento ou por             

pouco uso desses recursos online. 

Infelizmente, por mais que os professores dessas disciplinas se esforcem, ainda é muito              

pouco o que os alunos conseguem usufruir para ser colocado em prática em seus              

planejamentos do dia a dia no ambiente escolar. De acordo com Porto (2006): 

 
 

Não se trata de apenas incorporar o conhecimento das modernas          
tecnologias e suas linguagens. É preciso avançar. É preciso ultrapassar          
as relações com os suportes tecnológicos, possibilitando       
comunicações entre os sujeitos, e destes com os suportes         
tradicionalmente aceitos pela escola (livros, periódicos), até os mais         
atuais e muitas vezes não explorados no âmbito escolar (vídeos,          
games, televisão, internet ...) (PORTO, 2006. p.49). 
 
 
 

Como podemos ver, cabe ao professor pesquisar e incorporar estas novas e tradicionais              

tecnologias em sua sala de aula. Devemos sempre buscar a inclusão digital nas escolas e salas                

de aula, pois a inclusão digital é o processo de democratização do acesso às tecnologias da                

Informação, de forma a buscar e permitir a inserção de todos na sociedade da informação.               

Devemos sempre demonstrar responsabilidade no bom uso consciente dos recursos durante           

essa inclusão digital para levar o aluno a ter um pensamento crítico e reflexivo. Não basta                

apenas ensinar o BA ba, é preciso formar cidadãos conscientes. 

A partir desses aspectos apresentados durante as minhas disciplinas na graduação,           

ressalto a importância de incluirmos às novas tecnologias aos conteúdos apresentados pelos            

professores de forma que haja um melhor aproveitamento das disciplinas e das novas             

tecnologias buscando familiarizar os alunos com estes novos recursos disponíveis. Não           
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apenas como conteúdo expositivo como foi feito em algumas disciplinas e sim através de              

vivências e experiências. 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

p. 19 
 



 

 

4 ENCONTRANDO NOVAS ROTAS E CAMINHOS 

 

Durante a minha trajetória na UFF pude conhecer melhor os projetos oferecidos pela             

instituição, projetos de ensino, pesquisa e extensão. A UFF oferece muitas oportunidades para             

que os alunos possam evoluir e crescer em suas carreiras acadêmicas, com um ensino de               

excelência. Como podemos ler no próprio site  da instituição: 3

 
 

Os pilares que compõem uma universidade são o ensino, a pesquisa e            
a extensão. O ensino é a transmissão de conhecimentos através de           
abstração e, quando possível, prática de determinados assuntos, feitas         
por um docente. A pesquisa é a oportunidade de aplicar e, ou            
desenvolver novos conceitos a partir das bases construídas pela etapa          
do ensino. Por fim, a extensão é a aplicação direta do conhecimento            
obtido nas fases do ensino e pesquisa especialmente, mas não          
exclusivo, em comunidades de baixo índice de desenvolvimento        
humano (IDH). 
 

Muitas oportunidades estão sempre disponíveis no site da UFF e também divulgadas             

pelos professores, sempre buscando incentivar o aluno a buscar novos rumos para lhe ajudar              

em sua carreira acadêmica. 

Também estão sistematicamente disponíveis no site da UFF a divulgação de seminários,             

rodas de conversa, oficinas, palestras e muitos outras atividades que podem ajudar muito os              

alunos em sua formação profissional. Elas me ajudaram muito. 

Para melhor exemplificar a importância dos projetos durante a formação acadêmica,           

irei narrar algumas oficinas realizadas durante os dois projetos nos quais tive a oportunidade              

de participar durante os anos de 2017 e 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

3 UFF.<https://www.uff.br>. 
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4.1 – O PROJETO LICENCIATURA 2017 

 

No primeiro semestre de 2017 iniciei como bolsista da Divisão de Prática Discente,              

com orientação da professora Rejany dos S. Dominick. Eu e uma outra bolsista tivemos a               

árdua missão de, juntamente com a professora de uma turma de aceleração, desenvolvermos             

um projeto em uma escola da rede municipal de Niterói. 

Para nossa entrada na escola elaboramos um projeto específico para aquela escola e sua               

realidade, o projeto na escola denominava-se: “Cultura colaborativa nas escolas: o uso das             

novas tecnologias e a memória nos anos iniciais”. O projeto na escola dava continuidade ao               

trabalho que já vinha acontecendo desde 2015, mas que, desta vez, resolvemos dar foco à               

ética hacker, que é baseada na cultura da partilha, que tem como ideia principal o acesso livre                 

à informação e à melhoria na qualidade de vida. 

O projeto na escola foi realizado em uma turma de aceleração do primeiro segmento do                

ensino fundamental, no turno da tarde, com alunos na faixa etária entre os 10 e 12 anos de                  

idade. Conforme a Secretaria Municipal de Educação de Niterói , consideram como classes de             4

aceleração de aprendizagem: 

 
Art. 1º. A aceleração da aprendizagem é uma estratégia pedagógica          
adotada para correção do fluxo escolar nos 1º e 2º ciclos do Ensino             
Fundamental, destinada aos alunos com distorção idade/ciclo que se         
encontram matriculados nas Unidades Escolares da Rede Municipal        
de Educação de Niterói. Parágrafo único. São considerados alunos         
com distorção idade/ciclo aqueles que tenham ultrapassado em dois         
anos ou mais a idade regular prevista para o ciclo em que estão             
matriculados, na forma abaixo: I - 1º Ciclo – alunos com 10 anos ou              
mais; II - 2º Ciclo – alunos com 12 anos ou mais. (Portaria FME              
019/2014) 
 

 

Através do projeto na escola buscamos aprofundar e dialogar com os diferentes saberes              

do profissional da referida turma, bem como aqueles que estão sendo produzidos na             

universidade. No caso das tecnologias digitais, o projeto “Novas e tradicionais tecnologias            

nos anos iniciais da educação básica e a formação do Pedagogo 2017”, buscava possibilitar              

aos estudantes de graduação em Pedagogia reflexões sobre o uso destes artefatos para os              

processos de ensino e aprendizagem.  

4 http://www.niteroi.rj.gov.br/downloads/do/2014/01_Jan/09.pdf 
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Um de nossos principais objetivos durante o projeto era o de aprofundar            

conhecimentos teórico-práticos, com os professores em formação inicial e continuada, sobre o            

uso das tecnologias informacionais e das tradicionais tecnologias educacionais para a           

melhoria da qualidade do ensino ofertado em escolas públicas. 

Segundo Dominick (2011), a inserção de estudantes de graduação na escola tem             

possibilitado o diálogo interprofissional, pois durante a execução dos projetos nas escolas            

dialogamos com as docentes e entre nós na UFF. No projeto “Cultura colaborativa nas              

escolas: o uso das novas tecnologias e a memória nos anos iniciais”, que foi construído pelas                

bolsistas em diálogo com a professora da escola, tomamos como conceitos articuladores as             

tecnologias digitais educacionais, a ética hacker e a memória. 

Trabalhar com base nos movimentos colaborativos na escola é algo bem significativo,            

que foge da racionalidade dominante que a sociedade quer que sigamos. Os movimentos             

colaborativos têm ligação com a cultura hacker, que surgiu com as lógicas dos             

compartilhamentos de informação e de que a informação deve ser ilimitada e para todos.              

Como podemos ver em Bonilla e Pretto (2015): 

 
 

Segundo Levy (2012) e Himanen (2002), para os hackers, o acesso           
aos computadores e a qualquer coisa que possa ensinar algo sobre o            
funcionamento do mundo deve ser irrestrito e total, porque “se você           
não tem acesso, não terá como consertar as coisas” (Levy, 2012, p.            
40). Além disso, o hacker faz o que gosta, do jeito que gosta e quando               
gosta. Eles criam coisas úteis para a sociedade e esperam          
reconhecimento em troca. Por isso, devem ser julgados por suas ações,           
não por critérios artificiais, como diplomas, idade, raça ou posição.          
Por outro lado, as criações dos hackers devem estar sempre          
disponíveis para serem aperfeiçoadas, sendo importante não confiar        
nos argumentos de autoridade e, ao mesmo tempo, promover sempre a           
descentralização das produções e decisões. Assim, estimulam-se       
procedimentos pouco burocráticos, com liberdade de circulação de        
informações e acesso a elas por qualquer um (BONILLA e PRETTO,           
2015, p.33). 
 
 

Visando resgatar e aprofundar o uso das TIC’s (Tecnologias de Informação e da             

Comunicação) nos anos iniciais da educação básica, inserindo a lógica do compartilhamento            

mútuo e do movimento colaborativo na construção da rede de saberes, buscamos usar as              

novas tecnologias, não deixando de utilizar e valorizar as tecnologias tradicionais. Na escola,             
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realizamos atividades semanais com os alunos da turma de aceleração e interagimos com a              

professora de referência, buscando alcançar os objetivos estabelecidos no projeto apresentado           

à escola e também os objetivos dos Projetos de Extensão e Licenciatura, coordenados pela              

professora Rejany dos S. Dominick.  

Não perdemos de vista o fato de que para a formação do professor são necessárias               

vivências coletivas em processo educacionais reais, elaboração reflexiva e dialógica          

relacionando teorias e vivências concretas de planejamento e avaliação educacional e o            

trabalho com as novas tecnologias como mediadoras dos conteúdos ou como meios de             

registro de processos educacionais. É preciso oferecer oportunidades para que as teorias e as              

vivências concretas possam se tornar realidade, como afirma Prado, Ferreira e Fernandes            

(2011): 

 
 
[...] Já na formação inicial ou mesmo em formação em serviço,           
oferecer oportunidades para que os futuros profissionais assumam a         
condução de sua reflexões para que possam não somente compreender          
os limites de sua futura atuação, mas que com isso possam começar a             
colecionar elementos que lhes permitam formular questões para si         
mesmo, para seus colegas e para os diversos formadores que          
encontrarão em sua prática profissional a partir dos registros de suas           
práticas profissionais (p.144). 
 
 

Para darmos início ao nosso projeto na escola, começamos fazendo uma roda de             

conversa com os alunos da turma de aceleração e trazendo o questionamento sobre “o que é                

tecnologia?”. A roda de conversa é um importante método, pois possibilita que todos os              

alunos expressem suas opiniões e sua posição crítico-reflexiva, tendo voz ativa, segundo            

Moura e Lima (2014): 

 

As rodas de conversa consistem em um método de participação          
coletiva de debate acerca de determinada temática em que é possível           
dialogar com os sujeitos, que se expressam e escutam seus pares e a si              
mesmos por meio de exercício reflexivo. Um dos seus objetivos é de            
socializar saberes e implementar a troca de experiências, de conversas,          
de divulgação e de conhecimentos entre os envolvidos, na perspectiva          
de construir e reconstruir novos conhecimentos sobre a temática         
proposta (p. 101). 
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Partindo do nosso questionamento sobre “o que é tecnologia?”, as respostas da turma             

quase que de forma unânime foi a de são aparelhos que podem ser ligados na tomada, tais                 

como:, televisão, celular, computador. Então, começamos a explicar que, na verdade, existem            

muitos tipos de tecnologia. Por exemplo: o lápis, o caderno e as carteiras são também               

tecnologias, chamada de tecnologia educacional. 

O projeto na escola “Cultura colaborativa na escola: o uso das novas tecnologias e a               

memória nos anos iniciais” realizou atividades semanais com os alunos da turma de             

aceleração e interagiu com a professora de referência. Toda quinta-feira, buscamos           

concretizar alguns dos objetivos estabelecidos através de atividades e oficinas que eram            

realizadas em sala de aula e no laboratório de informática. Uma das atividade realizada foi a                

de levarmos os alunos para a sala de informática para fazer uma pesquisa na internet,               

utilizando a plataforma do “Google Maps”. 

 

Figura 1 - Alunos usando a sala de informática durante a pesquisa na plataforma do 

“Google Maps”. 

 

Fonte: Acervo do Projeto de Pesquisa 
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Sugerimos aos alunos que buscassem pontos conhecidos da comunidade no Google           

Maps. A maioria dos alunos apresentou dificuldades em manusear o computador, com            

dificuldades em encontrar as letras e os acentos no teclado. Muitos alunos nunca tinham              

frequentado a sala de informática até aquele momento. Após identificarem pontos que eles             

desejavam ver por tal meio, conversamos sobre como aquelas imagens eram capturadas por             

satélite e como, por meio de tal instrumento, podemos hoje ir a lugares distantes. Solicitamos               

que eles realizassem uma pesquisa. Pedimos que eles perguntassem para um adulto sobre o              

que eles sabiam sobre a memória do bairro onde se localizava a escola, pois na semana                

seguinte iríamos debater sobre o que eles haviam encontrado. 

Na semana seguinte, conversamos sobre os resultados que eles haviam trazido e            

também sobre o que nós havíamos pesquisado sobre o bairro. Desta forma, nossas atividades              

continuaram com a turma no decorrer do projeto. 

A partir do mês de agosto, quando os alunos voltaram das férias escolares, começamos              

o desenvolvimento de um trabalho que visava a produção de um livro coletivo, com produção               

textual e ilustrações feitas pelos mesmos. Ao retornar, encontramos a sala de informática com              

alguns problemas novamente, pois estava cheia de livros e alguns computadores já não             

estavam funcionando novamente. Solicitamos o reparo e, assim que foi resolvido,           

regressamos com nossas atividades à sala de informática. Para a confecção do livro,             

articulamos fantasia e realidade. Buscamos que sua produção acontecesse de forma           

partilhada. Eles utilizaram às narrativas do trabalho sobre as memórias do bairro, uma             

pesquisa que fizeram no início do projeto, e incluíram um toque de fantasia para composição               

do mesmo. 
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Figura 2 - Livro “Os Três Amigos Bagunceiros” produzido e ilustrado pelos alunos da 

turma de aceleração. 

 

 

 

Fonte: Acervo do projeto de pesquisa 

 

 

Todo o livro foi narrado, ilustrado e digitado pelos próprios alunos da turma de              

aceleração. A história foi criada oralmente e registrada em caderno de campo, pois a maioria               

dos alunos tinham dificuldade com a escrita. A história “Os Três Amigos Bagunceiros” foi              

transcrita para o quadro branco da sala de informática e os estudantes registraram usando              

editor de texto. Na sala de aula desenharam os personagens nos espaços do bairro. A               

editoração do livro foi feita pelas bolsistas usando um editor de slides, disponibilizado em pdf               

e uma versão foi impressa para a tarde de autógrafo. De acordo com Nunes (2007) 

 

O uso das novas tecnologias na educação[...] deve ser feito com           
cuidado para que a tecnologia [...] não se torne para o professor            
apenas uma maneira de “enfeitar” as aulas, mas sim uma maneira de            
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desenvolver habilidades e competências que serão úteis para os alunos          
em qualquer situação da vida (p.2). 

 

No fim do ano, quando o livro coletivo estava pronto os alunos tiveram uma tarde de                 

autógrafos para lançamento do livro e observamos o quanto isso foi importante para os alunos               

que antes se sentiam rejeitados por serem da turma de aceleração e não terem tido a                

oportunidade de ter acompanhado as suas respectivas turmas. O livro foi impresso e             

autografado por todos os autores. O livro passou a fazer parte do acervo da biblioteca da                

escola e está disponível on line em       

https://www.luminpdf.com/viewer/5dd2ab52ed82ea0019a3b51a. 

 

 

Figura 3 - Lançamento do Livro “Os Três Amigos Bagunceiros” e tarde de autógrafo 

com os autores. 

 

 

 

Fonte: Acervo do projeto de pesquisa 
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A pesquisa e a escrita do projeto para a escola, possibilitou aos bolsistas uma              

experiência de elaboração e de redação que colocaram desejo, conhecimento e as TICs em              

diálogo. 

Nós bolsistas refletimos sobre a nossa prática e a importância de um bom             

planejamento para o ensino e para a aprendizagem de forma significativa, tanto para os alunos               

quanto para nós. Acredito que o projeto foi se demonstrando como um fator articulador muito               

beneficente para a minha formação. A participação nas discussões que foram realizadas na             

sala de compartilhamento na FEUFF ajudou a fazer uma ponte entre o teórico e a realidade.                

Tive uma troca de saberes com a professora orientadora do projeto e com a professora de                

referência da escola, bem como com as demais bolsistas que executam outros projetos em              

escolas municipais de Niterói e de Duque de Caxias. 

O intuito principal era disseminar o valor e a importância da construção de saberes               

coletivos através das ferramentas da tecnologia digital, construindo uma cultura da partilha e             

colocando-nos na lógica hacker. Buscamos nos formar como pessoas que, para além de             

“consumir conhecimentos”, nos tornássemos agentes propagadores de habilidades e saberes          

interativos no mundo presencial e na internet. 

A experiência no projeto “Cultura colaborativa nas escolas: o uso das novas            

tecnologias e a memória nos anos iniciais” possibilitou que eu observasse como o uso e               

implementação dos recursos tecnológicos fazem a diferença na aprendizagem. A manutenção           

do laboratório de informática foi um grande empecilho para o uso do mesmo, mas quando as                

máquinas e a internet estava funcionando, resultou em um grande aliado à formação dos              

alunos da turma de aceleração, na minha formação docente e na formação continuada da              

professora de referência que teve a oportunidade, através do projeto, de aprender como             

utilizar alguns recursos do laboratório de informática para melhorar o aproveitamento           

pedagógico de seus alunos no dia a dia escolar. 
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4.2 O PROJETO EXTENSÃO 2018 

 

No início de 2018, o trabalho na escola reiniciou-se. Buscamos ampliar o uso das              

TIC’s no dia a dia escolar através das atividades realizadas com os alunos dos anos iniciais da                 

educação básica. O nosso ponto de partida foi o projeto de extensão “Memórias, narrativas e               

tecnologias nos anos iniciais da educação básica e as “artes do fazer” no trabalho docente”, do                

qual eu me encontrava como bolsista, sob a orientação da professora Rejany dos S. Dominick.               

Desta vez, éramos um grupo de três bolsistas, de projetos diferentes, trabalhando juntas em              

uma turma do 3º ano, na mesma escola municipal em que havia realizado o projeto no ano                 

anterior. 

Procuramos, com a professora de referência e a professora de apoio, caminhos para             

vivenciarmos e nos apropriarmos na escola das novas tecnologias. Estávamos aprendendo a            

pensar o uso nos planejamentos escolares dos equipamentos que havia no espaço e             

incorporá-los às aulas de forma lúdica e pedagógica. Contudo, havia um desafio: dialogar             

com a inovação, pois no pensar inovador sobre o conhecimento e as práticas pedagógicas, o               

“professor, acostumado a pedir respostas de seus alunos, têm de aprender a estimular e a               

valorizar a pergunta. Tem de ensinar a perguntar” (CUNHA, 2016, p.92).  

O projeto que desenvolvemos na escola se chamava “Memórias, narrativas e           

tecnologias nos anos iniciais da educação básica e as “artes do fazer” no trabalho docente”.               

Uma das alunas que trabalhou juntamente comigo era bolsista do PIBIC (Programa            

Institucional de Bolsas de Iniciação Científica), um programa voltado para o desenvolvimento            

do pensamento científico e iniciação à pesquisa de estudantes de graduação do ensino             

superior. A outra era bolsista do PIBINOVA (Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à              

Inovação), que é um programa que busca estimular a atuação de professores da Universidade              

Federal Fluminense e de alunos de qualquer curso de nível superior em atividades de              

pesquisa, desenvolvimento e inovação, visando contribuir para a solução de problemas de            

mercado ou da sociedade em geral.  

O nosso foco principal estava na articulação das tecnologias da informação e da              

comunicação, dos movimentos colaborativos e da cultura da partilha das memórias da            

infância dos moradores e suas narrativas no contexto escolar. 
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Estávamos trabalhando na perspectiva de investigação participativa, onde as fronteiras          

entre sujeitos pesquisadores e sujeitos pesquisados são superadas. Nas ações de extensão, em             

que há também pesquisa, buscamos que as fronteiras se dissolvam por meio do diálogo entre               

os diferentes participantes do projeto e, consequentemente, entre os diversos saberes que se             

entrelaçam no cotidiano das relações pessoais e profissionais presentes nos dois espaços            

educacionais e de formação humana. 

O grupo de referência com o qual trabalhamos era composto por 21 alunos de 8 a 9 anos                   

de idade e considerado com excelente aproveitamento pela escola. Deste grupo participava            

também uma aluna com diagnóstico de autismo e, devido a esse fato, além da professora de                

referência, havia uma professora de apoio. A turma era considerada a melhor da escola, em               

termos de resultados de aprendizado, pois todos já sabiam ler. 

Buscamos realizar oficinas integrando os conhecimentos dos professores em formação          

inicial e continuada e estudantes da educação básica da escola na qual o projeto se               

desenvolvia. No processo fazíamos registros e anotações em caderno de campo eletrônico,            

para reflexões futuras sobre as experiências que estávamos tendo e desenvolvendo na escola.  

No decorrer de todo o projeto, assim como no trabalho do ano anterior, a voz dos                

alunos era um aspecto primordial, pois as suas memórias e narrativas era o que daria o start                 

para os caminhos a serem percorridos e o sentido da trilha. Sabíamos que iria predominar as                

narrativas sobre a violência da localidade, mas queríamos estimular leituras sobre outros            

aspectos da realidade. Iniciamos as atividades com uma roda de conversa com os alunos para               

identificarmos os seus interesses e podermos articulá-los aos objetivos do projeto “Memórias,            

narrativas e tecnologias nos anos iniciais da educação básica e as “artes do fazer”. 

Baseamos nosso trabalho, especificamente, no que se refere a identificação de           

articulações entre teoria e prática, concebendo que a formação humana exige momentos de             

produção coletiva do conhecimento. O projeto buscou ouvir e possibilitar que aquelas            

crianças, de comunidade afetada por diferentes formas de violência, falassem sobre suas            

vivências e buscassem, no contato com parentes ou moradores mais velhos, algumas            

memórias afetivas para (re)significar o espaço onde moram. 

Um outro aspecto desse projeto foi o de buscar identificar na escola as mídias que                

estavam disponíveis. Os artefatos encontrados inicialmente na escola foram: televisão,          

computador, dvd, caixa de som e um projetor antigo. 
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Esses equipamentos também ajudam na construção de conhecimentos quando         

utilizados de forma pedagógica, embora exista um mundo muito mais amplo a ser explorado. 

O projeto na escola foi iniciado em maio de 2018 devido à demora na divulgação do                

resultado da bolsa de extensão. Como começamos o projeto com a roda de conversa,              

descobrimos que a grande maioria dos alunos gostava muito de ler. Os alunos eram muito               

fluentes na leitura, que era sempre incentivada pela professora de referência do grupo. Por              

sugestão dos próprios alunos, passamos a trabalhar com a construção de um livro elaborado              

por eles mesmo. Com as atividades na sala de informática descobrimos que alguns alunos              

possuíam familiaridade com o uso do computador. Contudo, a maioria teve dificuldades em             

encontrar os caracteres no teclado e/ou em colocar acentuação nas palavras. 

 

Figura 4 - Alunos digitando suas histórias para a Coletânea feita pela turma. 

 

 

 

Fonte: Acervo do projeto de pesquisa 

  

 

Na construção das histórias, os alunos se dividiram em três grupos e cada grupo fez               

uma produção coletiva de acordo com seus interesses articulando às memórias sobre o bairro              

e incorporando os locais vividos por eles a suas narrativas, em seguida foi representada por               

desenhos, esculturas de massinha e até mesmo por desenhos feitos no computador. O material              
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foi fotografado e os alunos puderam digitar, na sala de informática, a história referente a cada                

imagem. Desta forma, foi construída uma coletânea de histórias feitas e ilustradas pelos             

próprios alunos e disponibilizado através do link:       

https://drive.google.com/file/d/1cTmJcZL0nC2ePpSBNbI5AnALWhquZz2y/view 

 

 

Figura 5 - Uma das histórias da Coletânea produzida pelos alunos 

 

 

 

Fonte: Acervo do projeto de pesquisa 

 

 

No desenrolar do projeto descobrimos que os alunos estavam sendo levados pela            

docente e utilizando os computadores da sala de informática da escola com maior frequência.              

Contudo, refletimos que aquele espaço ainda precisava ser mais apropriado pelos alunos e             

pelos professores. 

Os alunos passaram a discutir sobre outros usos das tecnologias digitais, para além dos              

jogos que eles usavam nos celulares, incluindo até pesquisas de livros online. Nas oficinas              
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realizadas no laboratório de informática utilizamos também algumas atividades do site           5

educativo Escola Games, que é um recurso educativo que se encontra gratuitamente e possui              

vários jogos relacionados às disciplinas escolares: português, matemática, ciências, história,          

geografia e inglês. Souza nos relata sobre a importância do uso dos jogos durante a               

aprendizagem, pois: 

 
 

Os benefícios didáticos dos jogos são procedimentos altamente        
importantes, mais que um passatempo, é o meio indispensável para          
promover a aprendizagem. É por meio delas que se consegue          
desenvolver e estimular as crianças, em diversas situações educacional         
sendo um meio para, analisar e avaliar a aprendizagens específicas,          
competências e potencialidades das crianças envolvidas, construindo       
seu processo de ensino-aprendizagem em diferentes meios e        
estratégias (SOUZA, 2013, p.20). 
 
 

Durante o projeto na escola, observei que vários alunos possuíam dificuldades em            

assimilar o conteúdo das disciplinas, mas que quando era usado um jogo para ajudar na               

fixação do conteúdo os alunos apriendiam muito melhor, facilitando assim o processo de             

ensino. 

 
Figura 6 - Página inicial do site educativo Escola Games 

 

 
 

Fonte: Acervo do projeto de pesquisa 

5  ESCOLA GAMES.  <http://www.escolagames.com.br>.  
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No segundo semestre de 2018, tivemos a saída de umas das bolsistas que trabalhava              

no projeto, e a não renovação da bolsa de outra bolsista. Eu estava em fase final de gravidez e                   

optamos por não dar continuidade ao projeto naquele ano. Assim, não tivemos oportunidade             

de completar o projeto na escola e informamos à direção da escola, ao grupo e à professora de                  

referência sobre a quebra de nosso trabalho devido aos cortes nos programas de bolsas. Além               

disso, a sala de informática entrou em reforma. 
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REFLEXÕES  FINAIS 

 

O objetivo da minha pesquisa foi analisar o uso das tecnologias informacionais nas             

instituições públicas de ensino, em especial de formação de professores, através da minha             

trajetória escolar. Desta forma, concluo minha pesquisa compreendendo que ainda existe           

algumas dificuldade de implementar as novas tecnologias no cotidiano escolar. Esta           

dificuldade se dá por conta da pouca infraestrutura disponível nas instituições que, diversas             

vezes, não disponibilizam equipamentos necessários para o uso ou não oferecem formação            

adequada para que os docentes possam utilizar a infraestrutura disponível de forma            

pedagógica. 

Observei que durante a minha formação houve carência do uso e de formação             

apropriada para o uso pedagógico das tecnologias informacionais. Este, tem sido um dos             

grandes empecilho para que o professor possa transformar os novos artefatos em parceiros             

nos processos educacionais. Este tem sido um dos desafios para os profissionais da educação.              

Muitos professores que já atuam na área do magistério, há anos, não sabem por onde começar                

na hora de tornar os novos recursos tecnológicos informacionais parte do dia a dia de suas                

aulas. Algumas instituições até oferecem minicursos e palestras sobre os mesmos, mas nem             

sempre os dias e os horários são compatíveis com a disponibilidade dos professores, pois              

vários docentes dos anos iniciais da educação básica trabalham em duas instituições ao             

mesmo tempo. A formação continuada do docente precisa acontecer em horário de seu             

expediente e não no contra turno ou em seu horário de descanso. A não existência de                

formação continuada em horário de possível participação do docente impede sua atualização e             

impossibilita aprendizados para o uso dos novos recursos tecnológicos que vêm chegando às             

escolas com o decorrer do tempo.  

A resistência por parte dos professores ao uso das novas tecnologias no cotidiano do              

fazer docente pode resultar da falta de formação continuada que ajuda no repensar dos              

métodos desatualizados e desgastados que não funcionam mais tanto quanto no passado,            

afinal, as novas gerações está vivendo em um mundo conectado e em constante mudança e               

atualização. A educação escolar precisa acompanhar essas mudanças para se manter viva e             

dinâmica. Essa atualização não significa apenas trazer novos artefatos para a sala de aula, mas               

desenvolver um olhar transformador, produzir novas formas de ensinar e de aprender, de             
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possibilitar que o aluno se sinta parte do processo de aprendizagem, através de suas vivências               

do dia a dia com os novos artefatos. 

Em algumas situações, identificamos a existência da vontade do docente de diálogo            

com as novas tecnologias educacionais, mas a falta de oferta de formação continuada sobre o               

manuseio dos equipamentos acaba criando um distanciamento muito grande entre o professor            

e as novas tecnologias. Na maioria dos casos, os equipamentos tecnológicos são caros e o               

medo de danificar ou estragar por mau uso se torna maior que a vontade de conhecer e se                  

apropriar dos artefatos para o uso na sala de aula. 

Também é normal surgir um certo frio na barriga de alguns professores a começar a               

utilizar às novas tecnologias e ter medo de ser substituídos por elas. Mas às tecnologias               

podem contribuir para aproximar cada vez mais o professor dos alunos e da realidade.              

Buscando novas experiências que venham a agregar conteúdo durante a aprendizagem do            

aluno. As máquinas nunca serão capazes de superar o papel do professor. Elas podem somar e                

facilitar o educador. 

 
 
Os professores devem ter consciência de que a tecnologia é capaz de            
ajudar o professor, mas não o substitui. Pode ajudá-lo a ensinar           
melhor e com melhor qualidade. Mas não reduzirá o esforço          
necessário na sala de aula. Pelo contrário, creio que devemos          
aumentar o número de professores (HAWKINS , 1995, p.61 apud         6

DANTAS, 2005, p. 18). 
 

Sabemos que a formação continuada é fundamental para os profissionais da educação,            

para que possamos acompanhar as transformações que vêm ocorrendo no mundo. Contudo,            

foi verificado a falta de preparo dos profissionais da área da educação para incorporar as               

tecnologias em seus planejamentos escolares e que, quando há uma oferta de aprendizado             

dialógico com o professor sobre o tema, ele se apropria e caminha em direção a incorporar as                 

inovações em seu fazer pedagógico. 

Percebemos também que ainda há uma certa deficiência de oferta na formação inicial             

de professores de disciplinas que contribuam para a reflexão sobre o uso das TICs, e esse fato                 

torna cada vez mais complicado a exploração das potencialidades pedagógicas oferecidas           

6  HAWKINS, Jan. O uso de novas tecnologias na educação. Revista TB, Rio de Janeiro,  120:57/70, jan-mar, 
1995. 
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pelas novas tecnologias. A tecnologia digital, quando bem usada e em diálogo com a              

realidade dos alunos, pode potencializar os processos de ensino e de aprendizagem para que              

se tornem mais adequado às demandas e singularidades de cada aluno. Quando os professores              

conseguem se apropriar dos artefatos para ampliar o diálogo entre os conhecimentos            

disponíveis e os conhecimentos dos alunos de uma turma, o ensino se torna inovador. Para               

que essa familiarização entre as novas tecnologias, o docente e os discentes venha a acontecer               

é preciso superar o silêncio que ainda existe nos cursos de formação inicial dos docentes, bem                

como no percurso de adaptação e implementação do currículo para os anos iniciais da              

educação básica. 

Durante o meu curso normal não foi encontrado disciplinas voltadas para o uso das              

tecnologias da informação e da comunicação nos processos pedagógicos. Sendo assim, os            

alunos concluíram o curso sem saber colocá-las em diálogo em seus planos de aula, pois               

como não foi ensinado a utilizá-las em sua rotina diária de planejamento. O medo de causar                

tumulto e confusão ao implementá-las em seus planos de aula se torna parte de uma               

desconfiança muito grande. Fontoura (2018) afirma que “parte da desconfiança de alguns            

docentes com relação ao uso das novas tecnologias vem das mudanças que elas causam na               

própria rotina da aula (on-line) . 7

Desta forma, quando os recém-formados professores entram em sala de aula se sentem             

inseguros em fazer uso das novas tecnologias com seus alunos e perderem o controle da turma                

ou não saberem contextualizar as atividades com o conteúdo a ser ensinado, pois para              

conseguir integram o conteúdo com às novas tecnologias o professor deve estar seguro de              

suas ações, não tendo medo de usá-las: 

 
Na realidade da sala de aula, porém, ainda há muita discussão sobre            
como integrar às novidades ao dia a dia escolar. Por mais que a             
desconfiança docente com relação ao uso das novas tecnologias         
venham diminuindo... ainda há muitos desafios para incorporar essas         
ferramentas de forma efetiva, contribuindo para a aprendizagem dos         
alunos (FONTOURA, 2018, on-line). 
 
 

7 
https://www.revistaeducacao.com.br/quais-os-desafios-dos-professores-para-incorporar-as-novas-tecnologias-
no-ensino/ 
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Na graduação apenas três disciplinas trabalharam caminhos para pensar o uso das             

tecnologias em suas aulas, sendo elas: Educação Especial I, Magistério das Disciplinas            

Pedagógicas do Ensino Médio e Libras I. Passando despercebidas em todas as demais             

disciplinas do curso de Pedagogia. 

A função dos programas universitários de pesquisa, ensino e extensão, contudo,            

demonstram cada vez mais sua importância para os alunos da graduação, pois através destes              

programas os alunos são capazes de aprender na prática, terem experiências que os             

transformam, como afirma Larrosa (2002), docentes que dialogam com a realidade escolar.            

As bolsas de pesquisa, ensino e extensão são fundamentais para a formação profissional de              

docentes, pois elas possibilitam que o curso vá muito além do currículo estabelecido.  

As atividades realizadas durante minhas experiências como bolsista ajudaram na minha            

formação e na das professoras de referência das turmas, pois estas ao vivenciarem as              

atividades do projeto conosco, se apropriaram de algumas de nossas experiências e            

ressignificaram as tecnologias em suas aulas e os alunos passaram a frequentar o laboratório              

de informática em horários que não eram do projeto, contribuindo, desta maneira, não             

somente para a formação dos alunos, mas também na formação do professor como afirma              

Alvarez (2018): 

 
Além da interferência direta nos processos de ensino-aprendizagem        
dentro das escolas, a tecnologia pode influenciar a qualidade da          
educação ao otimizar os processos de gestão ou melhorar a qualidade           
da formação docente (ALVAREZ, 2018, on-line) . 8

 
 

Compreendo que apenas as atividades realizadas durante o projeto não são suficientes             

para modificar os antigos hábitos. Precisa-se de mais formação continuada para que os             

profissionais da educação incorporem não apenas os novos artefatos em suas práticas            

docentes, como também metodologias de ensino mais participativas. 

 Acredito que se os professores receberem incentivo e apoio de um profissional para             

ajudar no uso das tecnologias na escola, o uso se tornaria mais fácil e frequente, gerando um                 

movimento de apropriação de uma racionalidade hacker entre alunos e professores.  

8 
https://www.revistaeducacao.com.br/como-as-ferramentas-digitais-podem-introduzir-novas-formas-de-pensa
r-educacao/ 
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A relação entre nós bolsistas e as professoras de referência também foi de suma              

importância, pois dialogamos frequentemente sobre atividades a serem realizadas com os           

alunos e sobre como sanar algumas dificuldades educacionais encontradas em alguns alunos.            

Durante todo o projeto, a nossa base foi o diálogo, em nenhum momento tivemos a intenção                

de impor atividades ou ensinar comportamentos aos professores, nem eles a nós. Houve um              

processo de parceria, 

Mesmo com algumas dificuldades encontradas seguimos em frente e não desistimos.           

Sabemos que o caminho a percorrer ainda é grande e que algumas políticas públicas ainda               

precisam ocorrer para que, de fato, a cultura digital seja incorporada nas salas de aula.               

Segundo Bonilla e Pretto (2015): 

 
 

a vivência plena da cultura digital na escola só será possível quando a             
articulação entre as políticas públicas se efetivarem, o professor for          
fortalecido e a integração entre as práticas sociais e as práticas           
escolares efetivamente acontecerem, tornando a cultura digital um        
pressuposto básico da cultura escolar (p. 515). 
 
 

 As atribuições do professor dos anos iniciais da educação básica são muitas e se cada               

escola disponibilizasse um profissional capacitado a trabalhar no laboratório de informática,           

com sugestões e dicas aos professores, para incorporarem as tecnologias em suas            

aulas/atividades seria de grande valia e proveito, tanto para o professor quanto para o aluno.               

Com a ajuda deste profissional, a ordem e a manutenção dos laboratórios estariam sempre em               

boa funcionalidade. 

Contudo, as tecnologias digitais surgiram como uma forma de nos ajudar e devemos             

nos apropriar delas quanto professores para que possamos desempenhar o nosso papel de             

educadores de forma inovadora para a melhor compreensão dos nossos alunos. Não devemos             

nos amedrontar diante do novo, devemos encarar como um novo desafio. 

 
[...]Para Morin (2000) o professor tem o dever de educar-se sobre o            
mundo e sobre a cultura dos estudantes para que possa responder às            
questões e curiosidades deles, preenchendo lacunas entre o mundo do          
professor (adulto), o mundo do aluno (criança e jovem) - na maioria            
das vezes em contato com as tecnologias - e o dos conhecimentos            
escolares (PORTO, 2006, p. 54). 
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Durante o estudo identifiquei que há escolas em que num futuro bem próximo a              

realidade será outra, como afirma Bett (2018) …”tecnologia, programação e robótica. Esse é             

o novo cenário que os alunos devem encontrar daqui para frente nas salas de aula.” E                

precisamos de professores aptos para encarar esta realidade que já se encontra tão próxima de               

nós. Mas, vivemos em uma sociedade em que isso não acontecerá em todas as escolas. 

Entretanto, nós, professores precisamos estar atentos e acompanhar essa realidade que           

se aproxima, para que a educação e as tecnologias possam ser exigidas e disponibilizadas para               

toda a população, isso sim seria avanço em direção a uma educação de qualidade e inclusiva. 
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