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"Para cumprir seu papel social a escola não 
pode ignorar as tecnologias ou entrar em 
guerra contra elas e continuar utilizando uma 
linguagem distante da realidade dos jovens". 
(SAMPAIO & LEITE, 2002, p.64) 

 



RESUMO 
 
 

 
PAZ, Maria Angélica Gonçalves Rosa Silva.  O uso da tecnologia como 

ferramenta pedagógica no curso de formação de professores. 2016. 39 f. 

Produto Final (Especialização em Docência da Educação Básica na Disciplina 

Informática Educativa) - Colégio Pedro II, Pró Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa, 

Extensão e Cultura, Rio de Janeiro, 2016.  

 
 

O presente trabalho descreve atividades realizadas por alunos do Curso de 

Formação de Professores - Nível Médio, do Colégio Estadual Clodomiro 

Vasconcelos, situado no município de Itaguaí, Rio de Janeiro. Busca-se atualizar o 

Curso de Formação de Professores com práticas contemporâneas. O uso da 

tecnologia já não é novidade, bem como a possibilidade de integrar várias áreas de 

conhecimento. Com o objetivo de analisar a importância do uso da tecnologia como 

ferramenta pedagógica no Curso de Formação de Professores, foram realizadas 

atividades envolvendo três áreas de conhecimento, possibilitando assim uma 

construção de conhecimento prazerosa e bem atual. Foi abolida a forma de 

pesquisa tradicional; "copiar e colar" já não atende o aluno de hoje. Nesta 

perspectiva, as atividades realizadas envolveram as disciplinas: arte-educação, 

práticas psicomotoras e práticas pedagógicas e iniciação à pesquisa. Foi utilizado o 

laboratório de informática da Unidade de Ensino para realização da pesquisa e 

montagem de slides para apresentação do trabalho. 

 

Palavras-chaves: Educação. Tecnologia. Pesquisa. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Apesar do grande interesse do jovem e da criança pela  tecnologia, a Escola 

continua a caminhar a passos lentos. Verifica-se isto, em virtude da dificuldade que 

encontramos na maioria das escolas, seja na esfera Estadual, Federal, Municipal ou 

Privada do uso da tecnologia associada ao aprendizado.  

Segundo Villardi & Oliveira (2005, p.3):  

 
Embora alguns recursos tecnológicos aplicados à educação tenham 
ganhado, progressivamente, espaço no cotidiano escolar, constatamos que 
no Brasil, infelizmente, ainda existe alguma resistência dos educadores em 
incluir no currículo escolar as atividades realizadas com o auxilio de meios 
virtuais.  
 

Percebe-se que a resistência dos educadores em usar a tecnologia como 

recurso pedagógico associada à falta de estrutura das escolas dificulta o fazer 

tecnologia+aprendizado. Isso vai de encontro à realidade dos alunos, onde o uso da 

tecnologia faz parte do cotidiano.   

Com medo de que as máquinas ocupem seus lugares, os professores se 

fecham, impedindo assim o crescimento tanto deles como dos alunos. Outra questão 

a considerar também é a preocupação que o professor vivencia por inabilidade ao 

uso da tecnologia. Sente-se inferiorizado e vulnerável. Vive-se hoje um novo cenário, 

a escola não possui mais aquele aluno de outrora que aceitava como verdade 

absoluta o que seu professor dizia e fazia. A tecnologia faz parte de nosso cotidiano 

e não podemos dispensar o uso desta ferramenta que vem auxiliar no processo 

ensino-aprendizagem. 

Sampaio & Leite (2002, p.73) afirmam que "se as tecnologias fazem parte da 

vida do aluno fora da escola (isto acontece cada vez mais e das mais diversas 

formas), elas devem fazer parte também de sua vida dentro da escola.”.  

Como não inserir na bagagem cultural do aluno a necessidade do 

conhecimento tecnológico? Como prepará-lo para um mercado de trabalho que 

exige conhecimentos sólidos na área da informática?  

De acordo com Villardi & Oliveira (2005, p.53): 

 
[...] não faz o menor sentido nos mantermos estruturados sobre o uso 
monocórdio do giz, assessorado, quando muito, pelo livro didático, pela 
apostila ou pela fotocópia. [...] que condena, igualmente, o aluno, num caso 
ou noutro, à estaticidade do ouvir ou do ler, mas sempre à do reduplicar.  
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O papel da escola sempre foi o de 'educar' seus alunos, entendendo como 

educação a construção do conhecimentos sistematizados das diversas áreas bem 

como a transmissão de valores, padrões de comportamentos sociais. 

Massetto (2012, p.134) corrobora  a seguinte afirmativa: "[...] o professor é 

formado para valorizar conteúdos e ensinamentos acima de tudo, e privilegiar a 

técnica de aula expositiva para transmitir esses ensinamentos." 

Para que o uso da tecnologia? Basta apenas o professor utilizar seus 

ensinamentos e repassá-los aos alunos, que não são mais aqueles seres passivos e 

reprodutivos como no século passado.  Na contemporaneidade não há mais espaço 

para educação bancária. Freire (2006, p.67), no capítulo 2 - Ensinar não é transferir 

conhecimento, do seu livro Pedagogia da Autonomia, corrobora  a seguinte 

afirmativa: 

A memorização mecânica do perfil do objeto não é aprendizado verdadeiro 
do objeto ou do conteúdo. Neste caso, o aprendiz funciona muito mais como 
paciente da transferência do objeto ou do conteúdo do que como sujeito 
crítico, epistemologicamente curioso, que constrói o conhecimento do objeto 
ou participa de sua construção.  
 

Nessa perspectiva, o uso da tecnologia no curso de formação de professores 

poderá contribuir com uma formação, construção e utilização do conhecimento 

permitindo ao docente a inserção na realidade da vida fora da escola. A LDB cita no 

artigo 1º do Título I a importância que a educação escolar tem em preparar seus 

educandos para a vida fora da escola: 

Art. 1º A educação abrange os processos formativos que se desenvolvem 
na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de 
ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da sociedade 
civil e nas manifestações culturais. 

§ 1º Esta Lei disciplina a educação escolar, que se desenvolve, 
predominantemente, por meio do ensino, em instituições próprias. 

§ 2º A educação escolar deverá vincular-se ao mundo do trabalho e à 
prática social. (CARNEIRO, 2001, p.31) 

Como docente no curso de formação de professores, a diversidade de 

disciplinas que constitui o currículo torna-se um complicador, visto que o 

conhecimento fragmentado com a finalidade de reprodução reduz o estímulo do 

aluno e professor, por conta dos inúmeros conceitos que devem ser compreendidos. 

Ainda na perspectiva do uso da tecnologia no curso de formação de 

professores, esta tem caráter interdisciplinar, permitindo assim um trabalho 
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pedagógico integrado, levando o aluno a construir o seu próprio conhecimento, ao 

invés de somente absorver informações, indo de encontro à estrutura fragmentada 

do currículo. 

Santos (2007, p.81), em seu livro Interdisciplinaridade na sala de aula, ratifica 

a importância da interdisciplinaridade com a seguinte afirmativa: “[...] A educação 

escolar deveria assumir a pesquisa como bandeira, em vez de praticar a 

transmissão de informações fragmentadas, inertes e desconectadas do real.”  

Ao realizar uma atividade onde as informações de cada área do saber 

possam ser vivenciadas, estamos permitindo ao aprendiz descobrir que o conhecer, 

aprender e apreender se transformam numa aprendizagem significativa.  

Assim, este trabalho tem como objetivo mostrar como o uso da tecnologia é 

abordado no curso de formação de professores do Colégio Clodomiro Vasconcelos, 

apresentando alternativas para que sejam utilizadas como ferramentas para uma 

construção significativa do conhecimento. 
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 OBJETIVO GERAL 

 

Analisar a importância do uso da tecnologia como ferramenta pedagógica no 

Curso de Formação de Professores em um colégio da rede estadual de ensino no 

município de Itaguaí - RJ. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Identificar como o uso da tecnologia na educação é abordado no Curso de 

Formação de Professores.  

 

 Desenvolver atividades/projetos que propiciem aos alunos do Curso de 

Formação de Professores a usarem a tecnologia como recurso pedagógico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 

 

3 JUSTIFICATIVA 

 

A tecnologia faz parte do nosso cotidiano e o professor tem que estar 

preparado para lidar pedagogicamente com ela. Mas será que ele está realmente 

habilitado para isso? 

Este trabalho se fundamenta pela necessidade de uma mudança de 

paradigma com relação ao posicionamento de resistência do professor perante o uso 

da tecnologia como ferramenta pedagógica. Urgem mudanças de estratégias na 

apresentação de aulas, tornando-as envolventes, criativas e motivadoras.  

O professor, como mediador deste conhecimento, necessita se letrar 

tecnologicamente, a fim de ser o responsável pela novidade.  

Sampaio & Leite (2002, p.15) afirmam que: 

 
O papel da educação deve voltar-se também para a democratização do 
acesso ao conhecimento, produção e interpretação das tecnologias, suas 
linguagens e consequências. Para isto é necessário preparar o professor 
para utilizar pedagogicamente as tecnologias na formação de cidadãos que 
deverão produzir e interpretar as novas linguagens do mundo atual e futuro. 
 

No Colégio Estadual Clodomiro Vasconcelos, situado no município de Itaguaí 

– RJ, onde leciono diversas disciplinas no Curso Normal de nível médio desde o ano 

de 2014, a tecnologia na educação não é abordada de forma prática. O colégio 

possui 1 laboratório de informática com 20 computadores, em que na maioria das 

vezes apenas a metade funciona. A utilização do laboratório é restrita a dois dias por 

semana, quando a professora Claudia Valente, responsável pelo laboratório, está 

presente. A escola também possui impressora e xerox, mas apenas para uso 

administrativo. É disponibilizado 1 aparelho de datashow, sendo necessário 

agendamento prévio e que o professor leve o seu próprio notebook. 
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Figura 1 - Frente do Colégio Clodomiro Vasconcelos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                
                              
 
 
 
 
                             Fonte: Blog do Colégio Clodomiro Vasconcelos. 
 
 
 
 
 
 

Figura 2 - Laboratório de Informática 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                        
 
 
 
 
                                         
                                   Fonte: A autora. 
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Figura 3 - Laboratório de Informática 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                               
 
 
 

                               Fonte: A autora. 
 

 

A inquietação que senti ao assumir em 2014 minha primeira atividade como 

docente me fez buscar novas formas de utilizar a aprendizagem. Essa mudança 

precisava se apoiar em algo que tornasse essa aprendizagem leve e mais próxima 

da realidade do aluno. Como hoje vivemos rodeados de tecnologia, por que não a 

usamos como ferramenta para tornar o aprendizado do curso de formação de 

professores atual e dinâmico? 

Pensei mais que ensinar: em capacitar, qualificar, tornar as aulas, os 

conteúdos que são os mesmos há muito tempo com um figurino diferente, que 

pudesse trazer à  tona o pensar, o criar e o imaginar. 

 Senti a necessidade de excluir a antiga decoreba da vida dos alunos e torná-

los cada vez mais construtivos e colaborativos.  A saída da sala de aula para o 

laboratório de informática já traz curiosidade e através desta curiosidade é que 

percebi que poderia desenvolver um belo trabalho com a turma. 

No inicio da atividade docente, fui apresentada ao site do SEEDUC 

(http://www.rj.gov.br/web/seeduc), onde o ícone conexão professor me direcionou ao 

currículo mínimo. Este documento apresenta os eixos temáticos, bem como as 

competências e habilidades que se quer que os nossos discentes possuam ao final 

de cada etapa e ou curso.  

Como professora do Curso de Formação de Professores, ao ter acesso a este 

currículo mínimo, percebi que teria que ensinar aos alunos os mesmos conteúdos de 

outrora. Nesse mesmo site são disponibilizadas sugestões de atividades que podem 
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ser desenvolvidas pelos alunos.  Atividades estas que objetivam o desenvolvimento 

de habilidades e competências, porém o professor ainda tem a visão de dominador 

do saber. Nossa formação é tradicional, linear, baseada em textos para análises. 

Hoje, considerando que o aluno possui habilidades no uso do computador, 

precisamos nos letrar de forma tecnológica para que ocorra ao menos a mediação 

entre o saber e o uso da tecnologia. Segundo Freire (2006, p.29), "ensinar exige 

pesquisa".  

Diante desta situação, comecei a buscar um curso de especialização que me 

capacitasse a trabalhar o conteúdo do currículo mínimo de uma forma mais 

dinâmica, estimulando maior participação dos alunos.  Foi assim que cheguei ao 

PRD. Como atuo com diversas disciplinas, vi na informática educativa, minha chance 

de participar deste programa. A partir do inicio do curso, percebi que seria possível 

mudar o cenário de aprendizagem dos alunos do Colégio Clodomiro Vasconcelos 

situado no município de Itaguaí - RJ.  

Este trabalho se fundamenta pela importância de permitir aos alunos, futuros 

docentes, a vivenciarem atividades/projetos usando a tecnologia como ferramenta 

pedagógica e, desta forma, a refletirem sobre suas funções na sociedade atual. 
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4  METODOLOGIA 

 

Foram realizadas duas atividades, uma em cada semestre, com a turma 

2002, do 2º ano do Curso Normal.  Ambas as atividades fizeram parte do Projeto de 

Leitura Pluralidade Cultural – Diversidade e Cidadania. 

 

4.1 Confronto da realidade brasileira em relação aos direitos das crianças 

 

Em maio de 2015 iniciou-se a elaboração do roteiro de trabalho referente ao 

Projeto de Leitura “Pluralidade Cultural – Diversidade e Cidadania”. O trabalho foi 

em parceria com as professoras Marcela Rangel e Claudia Valente. 

A professora Marcela atua, como eu, nas disciplinas pedagógicas e 

trabalhamos em algumas turmas em comum, mas com disciplinas diferentes. A 

professora Claudia é a responsável pelo laboratório de informática e pela 

elaboração, organização e articulação do Projeto de Leitura de nosso colégio. 

A turma escolhida para participar do projeto foi a 2ª série do Curso Normal, 

visto que trabalho nessa turma em duas disciplinas: Laboratório de Arte Educação e 

de Psicomotricidade.  

Já a  Marcela é professora de PPIP (Práticas Pedagógicas e Iniciação a 

Pesquisa).  

Como nossas disciplinas estão voltadas para o trabalho com crianças da 

Educação Infantil e Ensino Fundamental I, selecionamos o tema: “Confronto da 

realidade brasileira em relação aos direitos das crianças”.   

Nesta perspectiva, levamos o assunto para a turma e chegamos à conclusão 

que deveríamos trabalhar os artigos do ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente).  

Os objetivos da atividade foram: 

 Identificar os artigos do Estatuto da Criança e Adolescente (ECA) à 

primeira infância; e 

 Relacionar os artigos à realidade das crianças que vivem no Brasil. 

A turma foi dividida em 6 grupos de 4 alunos. Cada grupo criou slides 

utilizando o programa Microsoft PowerPoint com os artigos do ECA referentes à 

primeira infância, relacionando-os com reportagens sobre a infância brasileira. 

Primeiramente, na sala de aula, os alunos selecionaram artigos que fossem 

direcionados para alunos na faixa etária de pré-escola ao 5º ano.  
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Organizamos um roteiro de trabalho (APÊNDICE A) com o passo-a-passo do 

que deveria ser realizado. Iniciamos com a divisão da turma em grupos. Em seguida, 

os alunos pesquisaram sobre o tema nos livros disponibilizados na biblioteca do 

colégio e nos trazidos pelos alunos. Foi realizado um levantamento dos artigos a 

serem pesquisados, visto que nosso interesse era em crianças da pré-escola e 

ensino fundamental I.  

Em seguida, os alunos foram ao laboratório de informática com os artigos 

selecionados em busca de reportagens escritas, jornais, revistas e vídeos onde 

estes artigos se faziam presentes, seja de forma positiva  ou negativa. Foram 

colhidas várias informações e fomos selecionando e organizando um arquivo de 

onde sairiam as que iriam compor o trabalho, bem como a construção dos slides 

para apresentação. Ao final, todos os slides foram reunidos em um único arquivo. 

Os trabalhos foram apresentados durante a culminância do projeto de Leitura, 

realizado em 24/06/2015, no auditório do Colégio Clodomiro Vasconcelos. 

Essa atividade teve a duração de 12 semanas, tendo início em abril e término 

em junho. 

 

4.2 Jogos e brincadeiras na educação infantil 

 

Em outubro de 2015 foi iniciada a elaboração do roteiro do trabalho 

(APÊNDICE B) a ser realizado pela turma CN 2002. De acordo com o currículo 

mínimo, disponibilizado no site da Secretaria de Educação, o conteúdo do 4º 

bimestre é a construção de jogos pedagógicos e atividades que busquem 

desenvolvimento das bases psicomotoras, tornando mais significativo o 

aprendizado. 

Os objetivos da atividade foram:  

 Analisar a importância dos jogos e brincadeiras na educação infantil; e 

 Selecionar, a partir de pesquisa, amostras e ou declarações do 

resultado da utilização de jogos e brincadeiras na primeira infância. 

A turma foi dividida em 4 grupos de 6 alunos. Cada grupo ficou 

responsável por um objetivo pedagógico dos jogos no contexto escolar. No 

Laboratório de Informática, os grupos pesquisaram informações na internet e 

criaram slides sobre o tema, utilizando o programa Microsoft PowerPoint. 

Cada grupo apresentou seu trabalho para a turma. Essa atividade teve a 
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duração de 9 semanas. 

 

Figuras 4 e 5 - Alunos utilizando o laboratório de informática. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Fonte: A autora                
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5  EMBASAMENTO TEÓRICO 

 

Durante a realização deste trabalho, busquei subsídios em autores que muito 

contribuíram para minhas ações e reflexões no trabalho desenvolvido.  Percebeu-se, 

ao longo deste, que o professor é a chave mestra do processo ensino-aprendizagem 

e que,  a partir de sua prática reflexiva e significativa, a mudança que tanto 

pregamos em relação à escola depende só do professor. A escola é movimento e 

este não acontecerá se o condutor deste processo não acreditar e realizar junto com 

seus alunos esta mudança.  

O curso de Formação de Professores continua com o mesmo viés de outrora 

e como formar um futuro condutor do processo de aprendizagem sem que ele se 

perceba como um pesquisador que reflete sua prática diariamente? 

Nesta perspectiva, o uso da tecnologia é uma aliada deste processo e a 

escola não pode se esquivar desta novidade que todos vivenciamos há muito em 

nossas vidas. 

A escola utiliza o laboratório de informática para dizer que é moderna e bem 

equipada. E o professor é habilitado para utilizar este laboratório? 

As autoras Villardi & Oliveira discorrem no primeiro capitulo do livro 

“Tecnologia na educação, Uma Perspectiva Sócio-Interacionista” que os educadores 

no Brasil ainda são resistentes em incluir no currículo escolar o uso de ferramentas 

virtuais aliado ao processo ensino aprendizagem. Eles sentem-se incapazes de 

aprender essa tal tecnologia. A verdade é que o novo assusta e tendemos a nos 

afastar do que não dominamos. O professor que se ausenta deste conhecimento 

não só se aliena, mas também o seu aluno. De acordo com as autoras:  

 
A inserção da tecnologia no cotidiano escolar parece-nos irreversível. O que 
ela demanda, entretanto, além da erradicação das atitudes preconceituosas 
citadas, é o desenvolvimento de novas competências, antes desconhecidas, 
nas práticas educativas realizadas por nossas escolas e professores. 
(2005, p.3 e 4)  

  

A estrutura física do laboratório é apenas uma parte do nosso problema com 

relação à utilização desta ferramenta. O corpo docente está ainda muito cristalizado 

nos métodos de ensino tradicional. 

Os PCNs do Ensino Médio, Parte II - Linguagens, Códigos e suas 

Tecnologias, (Brasil,1999, p.15)  descrevem a necessidade da mudança do 

professor com relação ao uso da tecnologia na escola: 
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A denominada “revolução informática” promove mudanças radicais na área 
do conhecimento, que passa a ocupar um lugar central nos processos de 
desenvolvimento, em geral. É possível afirmar que, nas próximas décadas, 
a educação vá se transformar mais rapidamente do que em muitas outras, 
em função de uma nova compreensão teórica sobre o papel da escola, 
estimulada pela incorporação das novas tecnologias.   
 
 

Fora da escola, o jovem lida com a tecnologia o tempo todo. Surge a 

demanda de inseri-la no cotidiano das aulas, trazendo, como consequência, um 

repensar na estrutura da formação do aluno. Se a tecnologia faz parte de seu dia-a-

dia, então porque não utilizá-la na construção do seu conhecimento? Os PCNs 

confirmam esta posição com o seguinte trecho: 

 
Na década de 90, enfrentamos um desafio de outra ordem. O volume de 
informações, produzido em decorrência das novas tecnologias, é 
constantemente superado, colocando novos parâmetros para a formação 
dos cidadãos. Não se trata de acumular conhecimentos. A formação do 
aluno deve ter como alvo principal a aquisição de conhecimentos básicos, 
a preparação científica e a capacidade de utilizar as diferentes 
tecnologias relativas às áreas de atuação. Brasil, (1999, p.15). 
 

A escola necessita atualizar-se em todos os sentidos. Professores e alunos, 

atores principais deste cenário, não podem deixar de utilizar esta nova ferramenta. 

No livro “10 Competências para Ensinar”, Perrenoud aborda o uso da tecnologia 

levantando questões com relação ao seu uso na escola: 

 
Que espaço conceder às novas tecnologias quando não se visa a ensiná-las 
como tal? São elas simplesmente recursos, instrumentos de trabalho como 
o quadro negro? Espera-se de seu uso uma forma de familiarização, 
transferível a outros contextos? Ninguém pensa que, utilizando um quadro 
negro em aula, preparam-se os alunos para usá-lo na vida. Com o 
computador é diferente. Não é um instrumento próprio da escola, bem ao 
contrário. Pode-se esperar, que, ao utilizá-lo nesse âmbito, os alunos 
aprendam a fazê-lo em outros contextos. Será uma finalidade da escola, ou 
só um benefício secundário, ainda que valioso? Podem-se matar dois 
coelhos com uma só cajadada? Se, do uso banal das tecnologias em 
classe, são esperados efeitos de familiarização e de formação para 
informática, irá insistir-se na oportunidade, por essa única razão, de 
informatizar diversas atividades e de desenvolver atividades novas, 
possíveis somente com tecnologias e softwares novos. (2000, p.127) 
 

Perrenoud corrobora alertando sobre o uso ilegítimo da tecnologia. Se a 

utilização da tecnologia é fundamental para escola, deve-se fundamentar e discutir 

esta ação antes de colocá-la em prática.  Usar a tecnologia sem responsabilidade 

pedagógica acarretará fracasso nas atividades propostas do professor. 

 No livro “Novas tecnologias e mediação pedagógica”, Masetto (2012, p.133-

134) aborda  o uso da tecnologia na escola não é valorizado; que o processo ensino-
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aprendizagem poderia ser mais eficiente se assim o fizessem. Ele discorre que até 

os dias de hoje valoriza-se o conhecimento transmitido de forma sistematizada e que 

o que se espera da escola ainda é a formação de valores e padrões de 

comportamentos sociais para se viver em sociedade. Confirma este papel da escola 

com a seguinte argumentação: 

 
Assim, visando à consecução desses objetivos, o professor é formado para 
valorizar conteúdos e ensinamentos acima de tudo, e privilegiar a técnica de 
aula expositiva para transmitir esses ensinamentos; dessa forma, a 
avaliação é feita em forma de prova para verificar o grau de assimilação das 
informações pelos alunos.[...] Nesse cenário cabe perguntar: para que se 
preocupar com tecnologias que colaborem para um ensino e uma 
aprendizagem mais eficazes? Não basta o domínio do conteúdo como todos 
apregoam?  
 

Em pleno século XXI, nos deparamos com a escola tradicional onde o 

professor é o detentor do saber, onde o aluno é um ser passivo e sem 

conhecimento. Segundo Libâneo (1999, p.24): 

 
Predomina a autoridade do professor que exige atitude receptiva dos alunos 
e impede qualquer comunicação entre eles no decorrer da aula. O professor 
transmite o conteúdo na forma de verdade a ser absorvida; em 
consequência, a disciplina imposta é o meio mais eficaz para assegurar a 
atenção e o silêncio.  

 

O uso da tecnologia propaga o conhecimento e o torna acessível a todos. 

Coloca professor e aluno numa mesma posição de aprendiz e mediador. 

O professor como mediador deste conhecimento necessita se letrar 

tecnologicamente, a fim de ser o responsável pela novidade. De acordo com 

Sampaio & Leite (2002, p.15): 

 
O papel da educação deve voltar-se também para a democratização do 
acesso ao conhecimento, produção e interpretação das tecnologias, suas 
linguagens e consequências. Para isto é necessário preparar o professor 
para utilizar pedagogicamente as tecnologias na formação de cidadãos que 
deverão produzir e interpretar as novas linguagens do mundo atual e futuro.  
 

Diante o exposto urge que cada ator envolvido neste cenário faça sua parte a 

fim de que as mudanças ocorram para o crescimento do aluno. Mudanças estas, que 

devem começar pelo próprio professor ao planejar uma atividade, pensar como 

poderá expor o conhecimento ao seu aluno de forma prática e responsável.  

Acompanhar a realização das atividades faz toda diferença, pois o aluno percebe a 

importância delas e se empenha para apresentá-las bem. Outra mudança 

necessária é por parte dos governantes, voltar-se mais para estruturar as escolas e 
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capacitar ou dar meios para que os professores o façam. A escola é ainda 

responsável pela divulgação do conhecimento. E, assim sendo, é seu dever 

promover a leitura das diversas linguagens dentre elas o uso da tecnologia. 
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6. RESULTADOS 

 

Com esse trabalho, constatei que é possível conquistar a atenção do aluno, 

desde que a atividade proposta seja instigante, que permita que ele possa perceber 

que a mesma possa ser utilizada fora do ambiente escolar, em outro momento e 

noutra circunstância. De acordo com Lévy (2010, p.54): 

 

Vale a pena repetir que a maior parte dos programas atuais desempenham 
um papel de tecnologia intelectual: eles reorganizam, de uma forma ou de 
outra, a visão de mundo de seus usuários e modificam seus reflexos 
mentais. As redes informáticas modificam os circuitos de comunicação e de 
decisão nas organizações. Na medida em que a informatização avança, 
certas funções são eliminadas, novas habilidades aparecem, a ecologia 
cognitiva se transforma. O que equivale dizer que engenheiros do 
conhecimento e promotores da evolução sociotécnica das organizações 
serão tão necessários quanto especialistas em máquinas.  

 

A utilização da tecnologia em uma atividade escolar significativa transforma o 

aprendizado em algo útil para o aluno e será capaz de transcender o muro da 

escola, permitindo que este conhecimento se internalize e possa ser utilizado em 

uma prática social.  

Durante as atividades realizadas com a turma, percebi que a criatividade ficou 

em alta. Cada grupo sentia necessidade de apresentar um trabalho consistente 

dinâmico e criativo. A autora Jussara Hoffmann, em seu livro “Avaliação Mito & 

Desafio”, (2011, p.20). confirma esta posição: 

 
[...] Porque o que interessa fundamentalmente ao educador é dinamizar 
oportunidades de o aluno refletir sobre o mundo e de conduzi-lo à 
construção de um maior número de verdades, numa espiral necessária de 
formulação e reformulação de hipóteses (abstração reflexiva). Não há 
começo nem limites nem fim absolutos no processo de construção do 
conhecimento.  

 

Na primeira atividade, os alunos tiveram mais ideias que não faziam parte do 

nosso roteiro. Percebi ali a oportunidade de compactuar com eles e incentivá-los 

ainda mais na realização do trabalho. A aluna Vitória Evellyn foi o destaque no 

trabalho. Ela se prontificou em juntar os slides em uma apresentação única, bem 

como apresentar o trabalho junto com o aluno Arthur, que se mostrou nessa 

atividade completamente “diferente” do que vinha se mostrando desde o início do 

ano. Refiro-me a “diferente” no que diz respeito ao interesse e à organização em 

realizar um trabalho, tornando-se mais participativo. A aluna Heloisa Gelard 
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escreveu uma poesia com relação ao artigo pesquisado pelo grupo responsável pelo 

tema. O grupo da aluna Anne fez uma pequena representação sobre atendimento às 

grávidas na rede pública de saúde. 

                   Figura 6 - Alunos no auditório na apresentação do projeto de leitura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      Fonte: Blog do Colégio Clodomiro Vasconcelos 

 

 

Figura 7 - Projeção da apresentação de slides. 

 

                                       Fonte: A autora.  
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Figura 8 - Leitura do poema pela aluna Heloisa Gerald. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     Fonte: A autora. 

 

 

                                 Figura 9 - Slide com os nomes dos alunos da turma e professores responsáveis                                  

pelo trabalho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   Fonte: A autora. 
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Figura 10- Turma e professores que participaram da atividade. 

 

Fonte: Blog do Colégio Clodomiro Vasconcelos. 

 

 Enfim, fiquei feliz e orgulhosa de ter tido a oportunidade de despertar 

sentimentos nobres nos alunos que, por muitas vezes, se colocam como indiferente 

às propostas do professor. 

Na apresentação da segunda atividade realizada com a mesma turma, 

CN2002, ficou claro como o olhar e critérios de pesquisa dos alunos mudaram com 

relação ao trabalho realizado anteriormente. Foi utilizada a mesma ferramenta, o 

PowerPoint. Os slides se apresentaram de forma mais consistente e com 

informações relevantes ao tema do trabalho, como uma entrevista do autor Augusto 

Cury sobre a importância da brincadeira na educação infantil 

(https://www.youtube.com/watch?v=43K7ci2RMqg), bem como atividades lúdicas 

que foram pesquisadas na internet e inseridas na apresentação como links. 

A organização da pesquisa foi praticamente realizada somente pelos alunos. 

Apenas assisti a apresentação. Fiquei surpresa, pois na primeira atividade havia 

insegurança com relação às informações apresentadas. Desta vez, eles foram mais 

autônomos.  
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Figuras 11 e 12 - Apresentação do projeto do 2º semestre/dez. 2015. Alunos e professora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Fonte: Alunos turma CN: 2002 

 

Foi gratificante perceber como os alunos construíram um conhecimento 

organizado a partir da primeira atividade realizada em junho de 2015. A preocupação 

com o elo entre as informações colhidas, entrevistas, vídeos e imagens ficaram além 

da expectativa da proposta inicial. 
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7 CONCLUSÃO PARCIAL 

 

Durante minha participação na observação das aulas no laboratório de 

informática durante o PRD (Programa de Residência Docente), bem como nas 

palestras, minicursos e oficinas, percebi o quanto a pesquisa e o comprometimento 

pode mudar a realidade de um grupo. As participações nas atividades do Colégio 

Pedro II enriqueceram muito minha prática, bem como o senso de responsabilidade 

que devo possuir com o aprendizado de meu aluno.  

Com relação ao uso da tecnologia e o processo ensino-aprendizagem no 

curso de formação de professores do Colégio Estadual Clodomiro Vasconcelos, 

situado no município de Itaguaí, pode-se dizer que a mudança não depende 

somente de decretos, parâmetros curriculares e referenciais. Há que se envolver os 

atores deste processo, como gestores, professores, alunos e comunidade escolar, 

para que se processe a passos longos o uso da tecnologia aliada ao processo 

ensino-aprendizagem. Digo passos longos, em virtude da resistência do próprio 

professor que, por ter sido preparado para ser um especialista de determinada área, 

não se permite dialogar com seu aluno sem o domínio total do assunto em questão. 

De acordo com Massetto (2012, p.142): 

 
[...] assumir que o aluno, apesar de sua idade, é capaz de retribuir atitudes 
adultas de respeito, de diálogo, de responsabilidade, de arcar com as 
consequências de seus atos, de profissionalismo quando tratado como tal; 
desenvolver habilidades para trabalhar com tecnologias que em geral não 
dominamos, para que nossos encontros com os alunos sejam mais 
interessantes e motivadores - todos esses comportamentos exigem, 
certamente, uma grande mudança de mentalidade, de valores e de atitudes 
de nossa parte.  

 

Apesar de a escola atual visar ser mediadora entre o aluno e o mundo da 

cultura, ainda no cenário da tecnologia percebe-se uma regressão. Se o aluno fora 

da escola vive e convive com a tecnologia, por que dentro da escola essa pratica é 

difícil? De acordo com Libâneo (1999, p.137) “[...]o trabalho docente deve ser 

contextualizado histórica e socialmente, isto é, articular ensino e realidade”.  

Então a contribuição do professor especialista (aquele professor que domina 

determinado conteúdo), fica defasada com a necessidade e realidade atual. Ainda 

podemos afirmar que as aulas que  utilizam  recursos digitais tornam-se diferentes 

pela mudança da posição dos atores envolvidos neste processo de ensino. 
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O professor deixa de ser o detentor do saber para se tornar expectador da 

habilidade que o aluno possui mesmo sem contato constante com a tecnologia. Este 

apresenta um domínio que os professores ditos especialistas com todo aparato 

tecnológico não possuem.  

Ainda citando Libâneo (1999, p.135), nesta perspectiva, "a prática social 

implica a atividade humana de transformação da natureza e da sociedade."  

A tecnologia hoje deve ser vista e vivenciada com este viés, o de uma técnica 

que irá auxiliar o processo de utilização e domínio pelos educandos dentro e 

principalmente fora da escola.  

Vive-se hoje rodeado pela tecnologia: caixa eletrônico, celular, computador e 

etc. Como tornar a tecnologia acessível a todos? Como tornar o professor um 

pesquisador dessas práticas se é mal remunerado e precisa estender sua carga 

horária de trabalho para que possa se manter e manter sua família?  A escola 

precisa cumprir seu papel.  

De acordo com a LDB no Título II dos princípios e fins da Educação Nacional, 

art.2º: 

A educação, dever da família e do Estado, inspirada nos princípios de 
liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem por finalidade o pleno 
desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e 
sua qualificação para o trabalho. CARNEIRO (2001, p.32). 

 
Fica claro no artigo exposto a responsabilidade da escola em divulgar e 

preparar o educando para o exercício das práticas sociais, bem como sua 

preparação para competir e atuar no mercado de trabalho. 

Através da minha participação no PRD, pude vislumbrar que posso e devo 

tornar minha prática docente diferente. Posso e devo contagiar meus colegas que, 

por falta de oportunidade, não tem acesso a essas práticas bem como o uso da 

tecnologia. Segundo Kenski (2007, p.30):  "É preciso estar em permanente estado 

de aprendizagem e de adaptação ao novo. Não existe mais a possibilidade de 

considerar a pessoa totalmente formada, independente do grau de escolarização 

alcançado."  

Exatamente assim que deve ser a prática docente, constante e contínua. O 

caminho é árduo e sempre haverá obstáculos a serem superados. Durante a 

realização das atividades propostas, percebi que o uso da tecnologia no curso de 

formação de professores foi construtivo. Na primeira atividade, não atingi 100% da 

turma, visto que um grupo não completou a atividade proposta por simples falta de 
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interesse. Já na segunda atividade, a participação foi de 100% dos alunos. Também 

ficou claro que o meu acompanhamento em todas as etapas das atividades e a 

utilização de roteiros de trabalhos foram essenciais para o êxito do projeto. 

Com relação à participação das outras professoras, posso afirmar que tive 

apoio necessário na realização das atividades. Contagiar colegas com práticas 

inovadoras é complexo, visto que demanda sair da zona de conforto que 

inconscientemente nos colocamos. O pouco investimento do sistema de educação 

pública na remuneração e qualificação dos profissionais dificulta mais ainda a 

mudança dessa realidade. 

Neste ano de 2016, continuo lecionando para o mesmo grupo de alunos, 

atualmente na turma CN 3002, e serão desenvolvidas atividades que envolvam o 

uso da tecnologia, já que as avaliações realizadas pelos alunos (ANEXO A) foram 

muito positivas. 
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APÊNDICE A – ROTEIRO DA  ATIVIDADE 1 

 

Colégio Estadual Clodomiro Vasconcelos 

Plano de aula. 

Título da atividade: Projeto de Leitura 2015: “Pluralidade Cultural – Diversidade e 

Cidadania. 

Disciplina: Laboratório de Arte Educação, PPIP  e Laboratório de informática. 

Série: 2ª 

Professoras responsáveis: Maria Angélica Paz, Marcela Rangel e Claudia Valente. 

 

Objetivos:  

 Identificar os artigos do Estatuto da Criança e Adolescente (ECA) relativos à 

primeira infância; 

 Relacionar os artigos à realidade das crianças que vivem no Brasil. 

 

Descrição da atividade: Criar apresentação de slides com os artigos do ECA 

referentes a primeira infância, relacionando-os com reportagens sobre a infância 

brasileira. 

 

Estrutura do trabalho:  

1 - Apresentação da atividade a ser trabalhada, através de conversa e debate em 

sala de aula. Recursos a serem utilizados: ECA e reportagens relacionadas a alguns 

artigos.  

2 - Divisão da turma em 6 grupos de 4 alunos cada e escolha dos artigos. 

3 - No laboratório de informática, os alunos pesquisarão na internet os artigos e as 

reportagens que se relacionam a esses. 

4 - Na sala de aula, cada grupo se reunirá e selecionará uma reportagem dentre as 

pesquisadas para realizar a atividade. 

5 - No laboratório de informática, os grupos criarão slides no PowerPoint sobre os 

artigos pesquisados. 

6 - No final da atividade todos os slides serão reunidos em um único arquivo. 

7 - Os slides serão apresentados durante a culminância do projeto de Leitura que se 

realizará em 24/06/2015, no auditório do Colégio Clodomiro Vasconcelos. 
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Recursos a serem utilizados:  

Internet (pesquisa) PowerPoint. 

 

Quantidade de aulas: 20 

 

Período de realização:  

Início: 06/04/2015  

Término: 22/06/2015 

Apresentação do projeto: 24/06/2015 

 

Avaliação: O trabalho valerá 3,0 pontos. Sendo distribuídos: 

Pesquisa: 1,0p 

Seleção dos artigos: 1,0p 

Apresentação do trabalho: 1,0p. 

 

Observações:  

A apresentação do trabalho será no data show. Haverá uma encenação realizada 

pelas alunas que apresentarão o artigo 8º do Estatuto da Criança e do Adolescente - 

ECA , que se refere ao atendimento da gestante assegurado no Sistema Único de 

Saúde. 
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APÊNDICE B – ROTEIRO DA  ATIVIDADE 2 

 
 
Colégio Estadual Clodomiro Vasconcelos 

Plano de aula. 

Título da atividade: Projeto de Leitura 2015: “Pluralidade Cultural – Diversidade e 

Cidadania - Jogos e Brincadeiras na Educação Infantil 

Disciplinas: Laboratório de Arte Educação, Práticas Psicomotoras, PPIP, Didática 

da Educação Infantil  e Laboratório de informática. 

Série: 2ª 

Professoras responsáveis: Maria Angélica Paz e Marcela Rangel. 

 

Objetivos:  

 Analisar a importância dos jogos e brincadeiras na educação infantil. 

 Selecionar, a partir de pesquisa, amostras e ou declarações do resultado da 

utilização de jogos e brincadeiras na primeira infância. 

 

Descrição da atividade: Criar apresentação de slides sobre os jogos e brincadeiras.  

  

Estrutura do trabalho:  

1- Apresentação da atividade a ser trabalhada. Os eixos temáticos do 4ª bimestre, é  

- A arte como processo criativo e livre de padronizações; 

- Descobrindo o próprio corpo como lugar de aprendizagem; 

- A literatura como instrumento para letramento. 

  

2 - Divisão da turma em 4 grupos de 6 alunos cada e escolha dos temas para cada 

grupo. 

Objetivos pedagógicos dos jogos no contexto escolar. 

Grupo Z - Trabalhar a ansiedade, rever limites, reduzir a descrença na 

autocapacidade de realização. 

Grupo Y - Aprimorar a coordenação motora, desenvolver a organização espacial e 

aumentar a atenção e concentração. 

Grupo W - Ampliar o raciocínio lógico, desenvolver a criatividade, perceber figura e 

fundo. 
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Grupo Q - Modelos de jogos. 

 

3 - No laboratório de informática, os alunos pesquisarão na internet. 

 

4 - Na sala de aula, cada grupo se reunirá e selecionará o que encontrou de mais 

importante nas pesquisas. 

 

5 - No laboratório de informática e ou em casa, os grupos criarão slides no 

PowerPoint sobre os artigos pesquisados. 

 

6 - No final da atividade todos os grupos apresentarão os trabalhos realizados na 

própria sala. 

 

Recursos a serem utilizados: Internet (pesquisa), PowerPoint, vídeos e livros. 

 

Quantidade de aulas: 7 

 

Período de realização:  

Inicio: 05/10/2015  

Término: 07/12/2015  

 

Avaliação:  

O trabalho valerá 5,0 pontos. Sendo distribuídos: 

Pesquisa e seleção do conteúdo: 3,0p. 

Apresentação do trabalho: 2,0p. 

 

Observações: A organização, seleção e apresentação ficarão exclusivamente a 

cargo dos alunos. A apresentação será na sala de aula. 
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ANEXO A – AVALIAÇÕES DAS ATIVIDADES PELOS ALUNOS 
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