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RESUMO 

 

 

Michele Batista Santos Miranda. O uso de ferramentas digitais para a promoção do trabalho 

colaborativo. Ano 2015. Produto Final (Especialização em Docência da Educação Básica na 

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

Pesquisa, Extensão e Cultura, Rio de Janeiro, 2016. 

 

Este trabalho teve como principais objetivos a proposição de ferramentas digitais no ambiente 

escolar através da contextualização do ensino com o meio de vivência dos alunos. Essa 

experiência foi demonstrada durante o ano de 2015 na Escola Municipal Soares Pereira, 

bairro Tijuca, município do Rio de Janeiro. Esta escola faz parte do Projeto Fênix, grupo de 

escolas da secretaria municipal com rendimentos de aprendizagem mais baixos. As 

ferramentas mais expressivas que resultaram na compreensão satisfatória dos conteúdos 

propostos foram o de uso da bússola via aplicativo de celular e o mapeamento fotográfico das 

comunidades do entorno da unidade, Formiga, Borel e Casa Branca, produzidos pelos 

próprios alunos sobre o local de residência dos mesmos. O uso do aplicativo envolveu aulas 

do ensino de Geografia sob o conteúdo de pontos cardeais e o referenciamento do espaço 

escolar. Já o mapeamento fotográfico envolveu aulas na sala de informática e encontros na 

sala de aula convencional e teve por etapas o croqui (desenho manuscrito) do bairro, 

conversas com pessoas mais velhas da comunidade, pesquisa na internet para percepção no 

conteúdo sobre as comunidades disponíveis nos sites de busca, entrevistas e finalmente o 

registro fotográfico dos bairros trabalhados. Esse último trabalho teve por culminância a 

exposição de fotos e desenhos na Feira Multidisciplinar da escola. Há ainda a proposta de que 

esses produtos se tornem um blog, estratégia dinâmica de trazer o aluno à participação do 

processo ensino-aprendizagem, saindo de seu lugar passivo dentro do processo tradicional 

desse procedimento. 
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1 - INTRODUÇÃO 

Para fins de compreensão desta pesquisa, faremos uma breve apresentação voltada 

para a nossa perspectiva de educação, sobretudo a tecnológica, numa leitura introdutória sobre 

os sujeitos e espaços escolares e nossas expectativas acerca do processo de aprendizagem. 

Destacar o papel do professor e do aluno também se faz primordial, para tanto apresentaremos 

no percurso desse trabalho, o contexto onde estão inseridos, ou seja, o bairro, as escolas e seus 

coletivos, como igrejas, escolas de samba, entre outros grupos sociais. 

De acordo com o dicionário Aurélio Escolar (2004, p. 265), a educação é o "processo 

de desenvolvimento da capacidade física, intelectual, e moral da criança e do ser humano em 

geral, visando à sua melhor integração individual e social". Só alcançamos o desenvolvimento 

dos alunos quando os processos educacionais versarem sobre valores, hábitos e atitudes e que 

os mesmos sejam utilizados pelos educandos em suas ações de grupo. Assim, nos vimos 

diante de uma provocação em nossa prática docente: a busca por tecnologias que propiciem 

essa interface de conhecimento técnico-científico com princípios éticos morais. 

Haja vista que o termo tecnologia não se refere, como prática o senso comum, ao uso 

de maquinários ou informática e internet. Na verdade, a tecnologia se dá no aprimoramento da 

técnica empregada nas atividades humanas, na totalidade de coisas que o ser humano 

conseguiu criar para ampliar as formas de uso dos objetos e posteriormente às relações 

sociais. Desde os tempos do uso da pedra polida que sucedeu a técnica da pedra lascada até o 

início das atividades relacionadas à computação, as sociedades tinham como ponto de partida 

o emprego da tecnologia para sobrevivência e melhorias em seus modos de vida.  

 Conforme Kenski (2011, p. 25): 

O conceito de novas tecnologias é variável e contextual. (...) Na atualidade, 

estamos nos referindo, principalmente, aos processos e produtos 

relacionados com os conhecimentos provenientes da eletrônica, da 

microeletrônica e das telecomunicações. Essas tecnologias caracterizam por 

serem evolutivas, ou seja, estão em permanente transformação. 

Assim, lançamos mão da tecnologia na escola, por exemplo, quando percebemos que 

determinados métodos já não são suficientes. Quando utilizados da sensibilidade da profissão 

em perceber que o mundo é mutável e se redefine em práticas cotidianas. É imprescindível a 

revisão de nossa atuação, na pesquisa de técnicas que favoreçam de fato uma educação 

funcional, aplicável e contextualizada. 
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Em linhas gerais, o professor é o contato do aluno com o conhecimento científico. Na 

sociedade tecnológica em que estamos mergulhados, dispomos de um emaranhado diverso de 

informações, contudo, é na figura do professor que há a supervisão de conteúdos e tradução 

destes em um real conhecimento. O professor é o mediador, cabe a ele administrar o que deve 

ser passado em aula e o que não é de suma importância para aquele momento. O professor 

conduz o conhecimento ao aluno, porém o seu condutor também é o receptor do saber trazido 

pelo aluno. Há uma troca e uma complementação de saberes, um jogo de luzes e foco que 

clarifica o que o aluno conhece sobre o mundo. Esse conhecimento apurado pelo aluno é 

transformado em indagações, exemplificações ou até mesmo apatia e é rebatido ao professor 

como reflexão de sua prática, concretizando a troca.  

De acordo com Moran (2011), o professor é um pesquisador em serviço. Aprende com 

a prática e a pesquisa e ensina a partir do que aprende, realiza-se aprendendo-pesquisando-

ensinando-aprendendo. Como orientador da aprendizagem, ele integra de forma equilibrada a 

orientação intelectual, emocional e gerencial, informando, incentivando, organizando as 

atividades e os grupos de alunos. 

Todo professor precisa ter, em sua prática a pesquisa e a aprendizagem, essa dosagem 

fundamental em gerenciar intelectualidade e emoção, incentivos e organização de atividades é 

o que garante a resposta desejável de tudo aquilo que é ensinado.  

Aprendemos pelo interesse e pela motivação, através da experimentação e 

contextualização. A tônica de transformação da educação que desejamos é abertura de 

comunicação entre a equipe escolar, professores, alunos, equipe técnica e também os pais. A 

escola não pode ser uma ilha dos saberes científicos, senão ali se apreenderiam apenas uma 

gama de conteúdos programáticos e técnicos tais quais uma peça que pode se ajustar num 

equipamento, pois “os processos de conhecimento dependem profundamente do social, do 

ambiente cultural onde vivemos, dos grupos com os quais nos relacionamos” (MORAN, 

2011, p.13). Porém, se não houver a abertura de ambas as partes de conceber que um projeto 

pedagógico depende de muitas mãos, de envolvimento, fatalmente a escola culminará nesse 

isolamento perceptível. 
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1.1 - O bairro da Tijuca 

A Tijuca é considerada a porção nobre da zona norte da cidade do Rio de Janeiro. Isso, 

porque seus indicadores socioeconômicos são superiores em relação aos bairros adjacentes da 

mesma região. Entretanto, é um bairro de discrepâncias sociais, uma vez que possui uma 

dezena de comunidades à sua volta em que os indicadores sociais afirmam condições de 

vulnerabilidades socioeconômicas. Vejamos alguns dados a respeito
1
: 

Quanto à cidade do Rio de Janeiro, 

 22% dos habitantes do município do Rio de Janeiro moram em áreas de favela 

(aglomerados subnormais); 

 Dentro da classificação das cidades com melhor desenvolvimento humano, o 

bairro da Tijuca ocupa a posição de número 18, somando 0,729 pontos, sendo 

considerado com desenvolvimento médio/alto. 

 A renda média nominal dos bairros formais é mais que o triplo da renda média 

nas favelas;  

 A Tijuca, aliás, é a vice-campeã em informalidade no fornecimento de energia 

nas áreas de favela, com registro de 30,8% dos domicílios. 

Em se tratando das comunidades, 

 O grau de analfabetismo entre crianças de 8 e 9 está em 21,9% na comunidade 

da Formiga; 

 13% dos domicílios tem saneamento básico regular no Borel. Na Formiga, 

menos de 50% das residências não possui abastecimento satisfatório de água. 

O recolhimento de lixo domiciliar figura entre problemas das duas 

comunidades acima mencionadas; 

 No Morro do Salgueiro, comunidade também atendida pela escola, é 

considerado alto (superior a 60%) o número de jovens com idade inferior a 30 

anos em condição de exército industrial de reserva (desempregados em idade 

ativa para o mercado de trabalho); 

 

1  Fonte: Instituto Pereira Passos. Índice de Desenvolvimento Social (IDS) por bairros 

série 2000/2010. 
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1.2 - Caracterização da escola 

A Escola Municipal Soares Pereira, da Prefeitura do Rio de Janeiro, está localizada na 

Avenida Maracanã, no bairro da Tijuca e recebe, em sua maioria, alunos das comunidades da 

Formiga, Borel, e um grupo minoritário oriundo do Morro do Cruz, Chácara do Céu, Casa 

Branca e de ruas das imediações dessa unidade. É um edifício que chama atenção por sua 

fachada em estilo neoclássico, tombado pelo Patrimônio Cultural do Rio de Janeiro, datado da 

década de 20 por doação da Família Soares Pereira. Essa unidade escolar funciona sob o 

espaço físico de 4 andares, incluindo o térreo, salas climatizadas desde a solicitação dos 

professores encadeada na greve da categoria em 2013; salas multimídia com projetor, 

notebooks para os professores, caixas de som, embora nem todos estejam em pleno 

funcionamento. Compreende todo o ciclo escolar do Ensino Fundamental com mais de 20 

turmas e possui ainda classes especiais, educação infantil e projetos de realfabetização. Sobre 

esse último grupo que nos dedicamos à inserção de atividades iniciais na sala de informática 

durante o ano letivo de 2015. Além disso, atrelamos à pesquisa, uma turma de 9° ano do 

ensino regular. As experiências relatadas nessa pesquisa foram aplicadas nas disciplinas de 

Informática Educativa em interface com o ensino de Geografia Básica da unidade escolar. 

Essa escola faz parte do Grupo Fênix, grupo de escolas cujas médias de desempenho 

escolar são mais defasadas. Segundo o indicador de desempenho de Português e Matemática 

para os anos 1°, 5° e 9°, o Índice de Desenvolvimento da Educação do Rio (IdeRio) de 2013 

conferiu como média para essa unidade escolar nos anos iniciais 4,5 e Anos finais 4,6 de 

desempenho, acompanhando a meta mínima global do Programa das Nações Unidas para o 

Desenvolvimento (PNUD) de 6,0. 

São ainda condições desfavoráveis ao sucesso dessa unidade, assim como diversas 

escolas públicas do Brasil, o quadro insuficiente de funcionários para atender a demanda, 

contando com apenas um inspetor para toda a escola. Sobre a sala de informática e recursos 

audiovisuais existentes no prédio, chama a atenção o número insuficiente de terminais para 

acesso dos alunos, a instabilidade da internet e o desinteresse do grupo de professores, 

ocasionado, de certa forma, pelas ineficiências do quadro físico dos equipamentos de 

multimídia. 
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Imagem 1 – Escola Municipal Soares Pereira 

 

 

Imagem 2 - Distância aproximada da escola para a comunidade do Borel e à esquerda 

comunidade da Formiga (Rua da Cascata). Fonte: Google Inc. 
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Imagem 3 - Estrutura física da escola. Ao fundo, a praça Comandante Xavier de Brito 

Imagem 4 - A sala de informática 

1.3 - Os Alunos 

O público-alvo deste trabalho foram as turmas de Realfabetização 1A, para alunos que 

sejam analfabetos funcionais com distorção na série/idade e a turma 902, formada do Ensino 

Fundamental com menor número de alunos. Vamos dividi-los em: grupo I - "Realfa" e grupo 

II - 9° ano, para facilitar o entendimento do trabalho. 

O Projeto "Realfa 1A" foi composto de 18 alunos em seu total, sendo a frequência 



8 
 

semanal reduzida a 9-13 alunos, enquanto que na turma 902 o total era de 24 alunos com 

assiduidade entre todos os matriculados. 

Destacamos dois estudos de caso desse trabalho, o primeiro na observação do primeiro 

contato dos alunos de Realfabetização na sala de informática, tendo o grupo a faixa etária de 9 

a 11 anos, com pouco ou nenhum contato com computadores e um grupo de formandos do 9° 

ano do Ensino Fundamental, faixa etária 14 a 16 anos, mergulhados totalmente no uso de 

mídias digitais. 

As condições socioeconômicas relatadas pelos alunos condizem com as estatísticas do 

Instituto Pereira Passos e do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) quando 

mede o acesso à educação, transporte, iluminação pública, saúde, etc. São situações de 

vulnerabilidade econômica, onde em sua grande maioria os pais participam dos programas 

básicos de transferência de renda. As relações cotidianas dos alunos com a equipe escolar 

evidenciam as precariedades de condições do público atendido. São comuns os casos de 

abandono parcial ou integral de familiares, histórico de agressão, a conciliação do aluno em 

atividades laborativas com a escola, envolvimento com drogas ou tráfico de armas, sendo os 

dois últimos precedentes de evasão escolar. A matrícula dos alunos compreende ainda um 

grande número de alunos transferidos por diversas unidades escolares.  

         Imagem 5 - Turma Realfa 1ª 
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2 – OBJETIVOS GERAIS 

Cabe salientar aqui que inicialmente o uso da sala de informática, bem como a 

utilização de recursos audiovisuais foram norteados pela necessidade de ampliar os canais de 

ferramentas de compreensão de leitura, interpretação de textos e escrita. 

As aulas consistiam basicamente em fomentar nos alunos o interesse pela informática 

enquanto ferramenta didática, tendo sido ofertadas instruções gerais sobre uso dos recursos, 

pois esse constituía um primeiro contato com computadores como ferramenta ampla de 

estudos para muitos dos tantos alunos presentes. 

O desempenho médio dos alunos em todas as disciplinas é considerado baixo a 

razoável segundo os professores que ali lecionam, o que é traduzido nos índices de 

aproveitamento elaborado pela prefeitura municipal do Rio de Janeiro.  

É urgente reprogramar a forma como o conteúdo é transmitido para que haja um maior 

envolvimento dos alunos, onde a passividade não é interessante, vide a agitação corrente das 

salas. Assim, os usos das ferramentas digitais em sala tiveram o comprometimento de uma 

disposição de conteúdos mais dinâmica, com fluidez de informações, na tentativa de 

proporcionar um rendimento maior, atrativo, e que relacione a vivência e experiência de vida 

dos alunos para dentro dos conteúdos lecionados. 

2.1 – Objetivos Específicos  

 

Tendo em vista as defasagens próprias do quadro socioeconômico dos alunos 

atendidos, propomos um trabalho de resgate da motivação do processo ensino-aprendizagem 

tão ausente no contexto escolar dessa unidade através de uma perspectiva inovadora ao 

ambiente escolar. 

Passadas as etapas de apresentação e ambientação do uso da sala de informática, novas 

demandas surgiam com o sucesso do uso do espaço informatizado, ao passo que conhecíamos 

as carências sociais que interferiam na aprendizagem, tardiamente ampliamos as ferramentas 

disponíveis para provocar o interesse dos alunos e consequentemente o estímulo à 

aprendizagem dentro do espaço escolar. Assim, foram inseridos também como objetivos ao 

longo do ano o levantamento de informações do bairro com a pesquisa, a leitura e produção 

de histórias e o registro fotográfico das comunidades de residência dos alunos. 



10 
 

Durante o percurso, a associação de informações referentes à escola, seu entorno 

imediato e comunidades eram levadas na forma de exercícios de aula nas salas convencionais 

ou de informática. Uma foto pesquisada trazia qualificações consigo como feio/bonito, 

perigoso/calmo; um texto de internet sobre a Tijuca era rediscutido sob a forma de resenhas, 

relatos famosos do bairro eram conhecidos por meio de redações. 

As maiores dificuldades apresentadas foram as de disponibilizar terminais de 

computador suficiente para o número de alunos, sendo assim as turmas trabalhadas foram as 

de menor número, isso evidencia, em nossa opinião, uma grave dificuldade do modelo 

tradicional de ensino que infelizmente é arraigado nas unidades escolares de todo o país, as 

iniciativas inovadoras em ambiente escolar não acompanham o curso tecnológico da 

sociedade digital informatizada, realidade presente até mesmo para o contexto 

socioeconômico dos alunos. 
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3 - JUSTIFICATIVAS PARA O TRABALHO 

 

Motivados pelo ideal de educação onde o compartilhamento, a experimentação e a 

integração de elementos e sujeitos envolvidos que juntos corroboram para a efetividade da 

aprendizagem, conduzimos nosso trabalho na investigação desse desafio num cenário 

educacional de recorrentes entraves e insucessos no empenho de tal tarefa que motiva a 

pesquisa docente ao longo de décadas pelo mundo. 

 Educamos de verdade quando aprendemos com cada coisa, pessoa ou ideia 

que vemos, ouvimos, tocamos, experenciamos, lemos, compartilhamos e 

sonhamos; quando aprendemos em todos os espaços em que vivemos - na 

família, na escola, no trabalho, no lazer, etc. Educamos aprendendo a 

integrar em novas sínteses o real e o imaginário; o presente e o passado 

olhando para o futuro; ciência, arte e técnica; razão e emoção. (Moran, 
2011, p.13) 
 

Foram pontos de partida de nosso trabalho, a investigação de dois elementos de 

interesse de investigação de práticas escolares: Por que ensinar sob a égide de um trabalho 

colaborativo? Quando o que ensinamos se torna conhecimento e aprendizagem de fato? 

A importância central desse estudo foi o desenvolvimento de tarefas que requeriam o 

esforço coletivo dos demais alunos para a finalização de tarefas. O que um aluno começa, um 

outro complementa, discorda, traz novas informações, propõe demandas para o próprio 

mediador e assim por diante. São as trocas do trabalho colaborativo, de envolvimento ativo da 

equipe que conferem a dinâmica de empenho escolar inerente a essa geração da informação, 

onde os ambientes de vivência são dinâmicos e a prática de ensino assim os deve acompanhar. 

“A esta nova maneira de estabelecer as relações sociais e os intercâmbios informativos deve 

corresponder um novo modelo de escola” (PÉREZ GÓMEZ, 2001, apud COSTA e 

FIORENTINI, 2007, p. 12). 

O meio técnico-científico-informacional
2
 constitui a atual etapa da sociedade e da 

organização do espaço em que vivemos. Os objetos que compõem esse meio são a 

justificativa pela qual o espaço se redefine, é pela ciência e informação que as técnicas de 

trabalho, cotidiano e relacionamento entre grupos se transformam. 

Kenski em seu trabalho aponta que  

 
2 

A expressão "meio técnico-científico-informacional" foi cunhada pelo geógrafo Milton Santos para esclarecer as 

fases histórico-espaciais de transformação da sociedade. 
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A sociedade da informação está preocupada, com o uso amplo de 

tecnologias digitais interativas em educação (...) e exige a adoção de novas 

abordagens pedagógicas, novos caminhos que acabem com o isolamento da 

escola e a coloquem em permanente situação de diálogo e cooperação com 

as demais instâncias existentes na sociedade, a começar pelos próprios 

alunos. (KENSKI, 2011, p. 66).   

De tal forma, a educação é uma das representações dessa atual sociedade que para 

tanto precisa estar sempre ao encalço das reformulações do meio. 

Para além dos princípios e caracterização temporal, há a necessidade de inserir para a 

sala de aula uma educação inovadora que acompanhe o novo e rápido ritmo do trabalho, 

trazer à tona a mediação tecnológica é evocar a justiça social que garanta equidade dos alunos 

a um futuro onde a fluência tecnológica é corrente. 
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4 – BASES TEÓRICAS 

O princípio fundamental da educação como desenvolvimento da autonomia e moral do 

educando é o princípio contemporâneo amplamente utilizado pelos teóricos pedagógicos. 

Pelas gestões políticas e institucionais é o fundamento filosófico mais utilizado pelos docentes 

de todo o mundo. Não entraremos no mérito do que é educação nesse trabalho, mas é sempre 

conveniente lembrar que o que acreditamos tem por pilares primordiais o uso da autonomia, 

esclarecendo a capacidade de desenvolvimento aquele indivíduo que adquire consciência, 

razão e, por consequência, ser um sujeito independente a partir disso.  

Muitas vezes vemos a sala de aula como um espaço de interação entre os alunos, onde 

a socialização é corrente no ambiente escolar. Ao analisarmos a sala de aula como um 

ambiente de interação, contudo, notamos que ao serem solicitados a realizarem tarefas em 

sala, este mesmo ambiente transforma-se muitas vezes num loco individualizado e o mesmo 

se reflete na sala de informática. Situações do dia a dia do aluno também são observadas no 

pátio escolar, como a interação se faz presente no dia a dia do aluno, e nem sempre essas 

interações são harmoniosas: há muita gritaria, indisciplina e confusão no ambiente escolar em 

decorrência dos conflitos gerados pela própria convivência. Nosso trabalho tem efeito de 

investigação sobre a eficácia da solidariedade e coparticipação na sala de informática em 

dialogar com a afetividade dos alunos em outros ambientes escolares como forma de 

converter os momentos de conflito em relações mais exitosas entre eles, o que resultaria ainda 

num sucesso no aprendizado. 

É um desafio no sentido de que tanto a sala de aula como a sala de informática tem 

suas atividades centralizadas na individualidade: cada um com seu exercício, cada um com 

seu livro, cada um no seu caderno e os momentos de interação com seus pares muitas vezes 

são confundidos como barulho ou bagunça. Na sala de aula de informática educativa, a 

interação um pouco se dá pela condição de muitas salas disporem de computadores em 

número que corresponde à metade de uma turma, ainda sim é visível que as atividades são 

centradas para que cada um responda ao seu próprio exercício. 

Algumas atividades têm sido propostas por professores supervisores que vão de 

encontro à nossa proposta de colaboração, a indagação que permanece é de que forma essas 

atividades podem refletir na sala de aula regular, de que forma os valores que são atribuídos 

na informática poderão ser incutidos no universo do aluno. 

Entendemos que as atividades de pesquisa e investigação acerca das relações que são 
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construídas entre os alunos podem nos ajudar na busca por uma aprendizagem eficaz e mútua 

entre professores e estudantes, uma vez que as relações dialógicas são dinâmicas e mutáveis, 

como a linguagem digital. O desafio na instituição pública investigada é tentar proporcionar 

um ambiente mais amistoso na sala de aula e incorpora as atividades em duplas (um monitor 

para dois alunos) com ferramentas de socialização com os demais colegas em outros 

ambientes. Acreditamos que a confiança, a autonomia e o respeito transformam o diálogo e o 

encadeamento das atividades propostas, dependentes sempre da participação de seu par pode 

contribuir nesse sentido em sentimentos de solidariedade entre a turma. 

Acreditamos ainda que a busca por instrumentos que possam refletir em como a 

educação deva ser funcional, reflexiva, crítica e relacional com o contexto dos alunos, possa 

encadear em nós professores, o sentimento de busca contínua nas inter-relações entre os 

alunos e seus resultados de vida no mundo real. Uma educação pautada em aspectos como 

colaboração e solidariedade em sala de aula reflete um cidadão do futuro mais exitoso em sua 

relação com a sociedade. 

Utilizamos em nosso trabalho na sala de aula, as adaptações necessárias para um 

ambiente de aprendizagem virtual com reformulações dos princípios metodológicos gerais da 

Informática Educativa dos Parâmetros Curriculares Nacionais, suas funções e perspectivas 

esperadas que regem a educação contemporânea. Dentre as quais destacamos a revisão de 

atividades - reforço e realimentação e a realização de tarefas em editores de texto com fins de 

apresentação de uma informação para posterior processamento da mesma (imagem 6). 
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Imagem 6 – Funções educativas utilizadas nas aulas de informática (In: Informática. Portal do 

MEC, p 323) 

 

Acreditamos em concordância com MORAN que  

A abertura de novos horizontes mais aproximados da realidade 

contemporânea e das exigências da sociedade do conhecimento depende de 

uma reflexão crítica do papel da informática na aprendizagem e dos 

benefícios que a era digital pode trazer para o aluno como cidadão. 

(MORAN, 2011, p. 74) 
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5 - METODOLOGIA DO TRABALHO 

Apoiaremos nossa investigação em análises qualitativas avaliando os percursos e os 

resultados obtidos referentes a dois conteúdos implementados: o uso de um aplicativo no 

celular para o ensino de Pontos Cardeais e o referenciamento de lugares de vivência dos 

alunos, ambos matrizes do ensino de Geografia, Ensino Fundamental. Serviram de escopo 

referencial para ensino de Informática Educativa com ênfase na aprendizagem colaborativa, 

os preceitos apresentados por MORAN (2011): 

                                         

 Imagem 7 - Fases utilizadas no desenvolvimento do projeto colaborativo 

Apresentamos e discutimos o projeto, problematizamos, explicamos, caracterizamos 

conceitual e temporalmente (aulas teóricas exploratórias) e então encaminhamos às fases de 

produção individual e coletiva, finalizando a produção do produto final e a avaliação conjunta 

dos mesmos.  

A primeira atividade foi desenvolvida em duas aulas: expositiva, na sala convencional, 

e prática, no pátio escolar, com a turma de Realfabetização. Já a tarefa de referenciar os 

lugares, para os alunos formandos, envolveu dois bimestres de desenvolvimento e conclusão. 

Faremos aqui um breve apanhado do que foram as atividades gerais desenvolvidas 

para o primeiro grupo que se constituiu como trabalho inicial das aulas de informática no ano 
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de 2015. 

5.1 Grupo de Realfabetização 1A 

A primeira dinâmica na sala de informática com o Realfa consistia em realizar uma 

busca qualquer na internet, como temas corriqueiros e pertinentes à faixa etária dos alunos, 

tais como “brincar”, “novelas”, “música”, “futebol”, sendo as duas últimas, as mais 

requisitadas por eles. Contudo, a maior parte dessa atividade se realizou pelo fato dos 

educandos apreenderem o uso do computador e suas funções necessárias como ligar/desligar, 

barra de pesquisa, seleção do mouse, etc. 

A segunda atividade consistiu num questionário (quiz) com os alunos para fins de 

conhecimento dos mesmos, onde através da ferramenta disponibilizada pela Prefeitura do Rio, 

o “Blue Lab”
32

, pude, então, conhecer melhor as informações gerais dos alunos e 

determinados interesses, como idade e atividades do tempo livre, respectivamente.  

Nessa atividade surgiram as primeiras expressões da linguagem escrita que os alunos 

realizam, vimos a partir deste ponto suas carências e necessidades de atividades de fixação na 

produção textual elementar uma vez que o próprio nome dos alunos para ser escrito requeria 

certa dificuldade para o grupo. 

 

Imagem 8 – Alunos da turma Realfa 1A auxiliam colegas na execução das atividades 

 

 
3 2 Plataforma Educacional desenvolvida pela MSTECH e distribuída em escolas da rede pública de todo o país. 
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Uma vez detectadas as defasagens no domínio da alfabetização, trabalhamos com a 

turma jogos virtuais para a fixação de palavras variadas, disponíveis no site “Escola Games”. 

As atividades realizadas nesse período foram Ditado e Pesca Letras. Tais exercícios foram 

repetidos até que a pontuação de cada um fosse elevada. A sequência da atividade foi dada na 

sala de aula convencional onde a professora fez um exercício relacionado em papel para 

revisão e fixação do que foi aprendido. 

A inovação da demonstração dos conteúdos nas aulas convencionais 

(quadro/caderno/livro) veio através de um dispositivo que tem desafiado os educadores no 

exercício de sua função: o uso de celular em aula. Foi por essa demanda que enxergamos 

esses aparelhos como potencialidade na atenção e interatividade do grupo focal. Ao 

explicarmos teoricamente o conteúdo da disciplina de Geografia – os pontos cardeais –

provocamos no aluno a curiosidade dele mesmo referenciar espaços locais para fixação do 

conteúdo. Nesse momento, a internet foi roteada pelo próprio aparelho do professor e alguns 

aparelhos celulares receberam o armazenamento do aplicativo Smart Compass. Então, a turma 

foi dividida e distribuída por cantos do pátio escolar. Dividimos essa fase em 4 momentos: 

1. Revisão dos tópicos do conteúdo em ambiente externo. Referências de espaços fora 

da escola foram utilizadas para localização, como praça a leste, ponto de ônibus a oeste, etc. 

2. Desenho da rosa dos ventos numa folha em branco para que objetos de proximidade 

do perímetro de trabalho fossem anotados; 

3. Distanciamento das equipes. Nessa fase, cada grupo deveria dizer que objetos 

estavam em seus ângulos de visão, o que é visto imediatamente ao norte, ao sul, etc. O 

professor nesse momento circula dentre os grupos, com o cuidado de deixá-los em 

desenvolvimento independente. 

4. Confrontação dos resultados e verificação das respostas de questionário. 
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 Imagem 9 - Alunos utilizando aplicativos durante aula no pátio da escola  

Todos os grupos concluíram de maneira satisfatória ao solicitado. Embora a circulação 

pelo pátio pudesse representar distrações. O mesmo não foi verificado, o que evidencia a 

concentração do desenvolvimento da atividade. 

 

Imagem 10 – Orientação do trabalho 
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 Imagem 11 - Questionário de opinião da atividade 

5.2 Grupo de Formandos da 902 e o referenciamento dos bairros 

É comum que os alunos, num contato inicial com a internet disponibilizada nas salas 

de informática, desencadeiem um súbito interesse na busca da localização de suas próprias 

residências. Essa curiosidade imediata nos injetou de igual modo à curiosidade de conhecer 

mais profundamente as características mais gerais sobre esses espaços. É notório dizer que o 

foco privilegiado a respeito de um determinado bairro disponibilizado nos sites a respeito do 

tema elejam os pontos mais desenvolvidos, submergindo ou ignorando os espaços urbanos 

que são desvalorizados dentro da cidade, como os aglomerados subnormais. Esse vácuo de 

informações concretas sobre a Formiga e o Borel, principalmente, fez com que iniciássemos 

um projeto semestral nas aulas de informática e também em interface com a disciplina de 

Geografia para que o conhecimento das comunidades fosse o fio condutor nos conteúdos de 

Espaço, Lugar e Território presentes na matriz curricular no 9º ano.  
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A primeira atividade solicitada para esse grupo foi a de elaboração de desenhos 

manuscritos com o ponto de vista de cada um dos alunos com seu local de residência. O 

croqui do bairro foi o mapeamento inicial onde as comunidades foram imaginativamente 

conhecidas uns pelos outros e os principais pontos de referência foram elencados e discutidos 

em aula como escada, bar, igreja, "lixão", etc. Diferentes versões de um mesmo lugar foram 

surgindo e isso provocou um debate acerca dos elementos simbólicos daquilo que mais 

gostamos, dos lugares preferidos de vivência dentro do bairro, local que não conhecíamos, 

entre outros pontos. 

 

Imagem 12 - Croquis iniciais do bairro da turma 902 

Na segunda aula, perguntamos aos alunos quem eram as pessoas mais conhecidas dos 

bairros. Surgiram jogadores de futebol, cantores de funk como "Nego do Borel”, dançarinos 

de hip-hop, passistas de escolas de samba como Unidos da Tijuca, no Borel e Império da 

Tijuca, na Formiga, idosos que perambulam pelo bairro contando histórias. Essa conversa fez 

com que convidássemos um senhor bem antigo, nascido e criado na comunidade da Formiga, 

para que contasse a história do bairro. 

Já na sala de informática, os alunos pesquisaram o conteúdo disponível em internet 

sobre as comunidades em que residiam. Perceberam falta de informações a respeito da 

comunidade. Quando pesquisavam Morro da Formiga, por exemplo, encontravam apenas 
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notícias de incursões policiais e quando pesquisavam Tijuca, não viam as comunidades 

inseridas nos resultados de pesquisa. Isso fez com que o grupo percebesse a carência de algum 

site que contivessem informações mais precisas sobre o meio de vivência. 

As etapas posteriores envolveram trabalhos de campo na praça da escola para uma 

breve abordagem histórico-geográfica da Tijuca, assim produziram relatórios digitados na 

própria sala de informática e realizaram entrevistas com alunos que faziam parte da Folia de 

Reis do bairro. Os arquivos foram salvos em formato .doc e ficaram disponíveis para que 

outras turmas também tivessem acesso. 

Como última etapa, os alunos foram convidados a registrar em fotos a vista da janela 

de cada um para o bairro, os lugares preferidos e conhecidos. Essa experiência foi o evento 

mais enriquecedor dessa pesquisa, pois era evidente a participação efetiva de todos nessa fase 

do trabalho. Dentre aqueles que não fizeram o registro fotográfico, ficou ainda a tarefa de 

catalogar as imagens do Google Earth e fazer as devidas edições. Tudo foi catalogado com o 

nome de cada rua a que pertencia aquele ponto de visão.  

Todo esse trabalho foi reunido na forma de apresentação de Power Point e apresentado 

na Feira Multidisciplinar da escola, o que resultou em enorme concentração e comoção em 

todos os alunos da escola que se viram presentes de alguma forma em inúmeras fotografias. 

Nessas discussões, foi tirado como desafio para o ano posterior a criação de um blog para o 

armazenamento de todos os registros, sob efeito de busca de informações do bairro para a 

consulta de terceiros. 

Cada imagem que foi reproduzida, debates acalorados, as memórias e o pertencimento 

com a Folia de Reis da Formiga resultaram em ambientes de reflexão muito agradáveis que 

favoreceram o máximo de integração entre todos os envolvidos.  
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6 – AVALIAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS OBTIDOS 

Durante o ano letivo de 2015, realizamos uma série de atividades na sala de 

informática que tentassem propiciar aos alunos um ambiente mais dinâmico, colaborativo, 

centrado em motivações afetivas de seus contextos sociais. Foi nessa perspectiva que 

tentamos direcionar nosso projeto tendo em vista o ambiente linear e passivo em que se 

encontram nossas práticas cotidianas de sala de aula e que não acompanham as atuais 

demandas da sociedade que por sua vez se mostram em movimento antagônico a essas 

posturas. 

Como mencionado, as aulas de informática educativa focaram as dinâmicas 

interacionistas do processo de ensino-aprendizagem. Trabalhos em dupla, em grupo e até 

mesmo um trabalho individual, desenvolvido com a ajuda do colega de classe, reforçaram a 

necessidade da tese de que educação efetivamente se faz nas trocas, um dos principais 

atributos emancipatórios em nossa opinião. 

Conforme os resultados obtidos em alguns questionários de atividades, as respostas 

que obtivemos foram que as atividades em grupo facilitaram na execução das atividades e que 

atividades extra-sala, de participação proativa dos alunos deveriam ser mais frequentes. Os 

resultados foram satisfatórios, pois geraram outros trabalhos, ficando a provocação nos alunos 

de usarmos aplicativos em demais aulas e também de disponibilizar os mapas e fotografias a 

alunos futuros em uma plataforma digital (blog).  

      

Imagem 13 - Apresentação de slides de fotos dos alunos na Feira Multidisciplinar 
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Como a pesquisa do trabalho pedagógico não é finita, pois a mesma requer sempre 

atualização e a sensibilidade em novas demandas, fica o esboço temporário deste conjunto 

dessa parceria da escola que dá a abertura até um morador mais velho tocado pela proposta, 

motivado em intervir positivamente no espaço escolar. Essa sem dúvida é a fronteira que 

desejamos sempre ultrapassar, para além do ensino formal seja em quaisquer disciplinas, 

certos de que a sociedade informacional se conecta e reconecta estruturalmente de variadas 

maneiras sem, contudo, perder a sua forma que é a motivação. Assim , um jogo, o uso de 

aplicativos, a pesquisa em campo e o mural fotográfico só foram possíveis porque houve de 

fato a interação esperada pela pesquisa. Finalizando essa avaliação nas palavras de Luckesi  

(2005, p. 02), podemos concluir que “Brincar, jogar, agir ludicamente, exige uma entrega total 

do ser humano, corpo e mente, ao mesmo tempo”, sendo isso nossa motivação. 

O trabalho, ainda que necessitasse de concentração, foi feito da melhor forma possível, 

sendo aceito integralmente por parte dos alunos. Essa aceitação se refletiu na qualidade de 

nosso trabalho. 
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7 - CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Considerando desde as bases teóricas até os resultados finais, é evidente a importância 

desse trabalho para as partes envolvidas. Todas as etapas foram bem recebidas pelos alunos e 

pela equipe docente, o que demonstra o quanto que as propostas de atividades inovadoras e 

colaborativas são valorosas no ambiente escolar. A curiosidade, a ajuda ao colega da sala, a 

sensibilidade de ouvir determinadas pessoas que forneciam memórias de vida, a participação 

coletiva na produção de material deu a tônica para que outros professores acompanhem essa 

real carência de espaços interacionistas dentro da escola. Quando respondemos às perguntas 

do por que ensinar sob a égide de um trabalho colaborativo e de quando o que ensinamos se 

torna conhecimento e aprendizagem de fato, citadas no início de nosso trabalho, concluímos 

que um ambiente de trocas traz consigo ramificações, não só de professor-aluno, mas sim de 

comunidade-aluno, aluno-aluno, o que amplifica a dimensão daquilo que acreditamos ser 

educação para o mundo, onde o sensível e o afetivo estão ali, de alguma forma, cimentando a 

ciência a qual tanto buscamos.  
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9 - ANEXOS 

 

Foto da “pracinha” do Morro da Casa Branca, registro de uma aluna 

 

Foto da comunidade Morro do Cruz registrada por um aluno 
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Pesquisa de internet e transcrição de entrevistas 

 

 

Alunos demonstrando um croqui panorâmico das comunidades para demais alunos 
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Aluna auxiliando colega durante pesquisa na internet 

 

Anotações de entrevista 
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Anotações de entrevista 

 

Mostra de Fotografias do bairro na Feira Multidisciplinar 

 


