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RESUMO 
 

 
O presente trabalho teve como objetivo investigar como os alunos interagem com a 
informática em atividades dirigidas e verificar se sua utilização enquanto  ferramenta 
pedagógica pode auxiliar na construção do conhecimento científico. Esta  
investigação foi baseada nas intervenções realizadas no subprojeto “Experiências 
Didáticas com o uso das Tecnologias de Informação e Comunicação” (EDTIC), que 
era parte integrante do Projeto de Extensão denominado “Ousadia no Diálogo” que 
tem como foco a formação de professores em seus vários aspectos.  A experiência 
ocorreu uma vez por semana no decorrer de todo o ano de 2012, com os alunos 
matriculados no quinto ano do Ensino Fundamental do Colégio Aplicação da 
Universidade Estadual de Londrina. De maneira geral, a proposta do EDTIC foi 
promover a articulação da informática com os conteúdos estudados em sala de aula 
a fim de criar um ambiente favorável à produção do conhecimento científico e 
estimular o desenvolvimento e a aprendizagem cognitiva do aluno. A metodologia 
utilizada para a efetivação deste trabalho foi pautada na abordagem qualitativa 
envolvendo a pesquisa ação e de intervenção. As atividades realizadas com os 
alunos envolveram pesquisa na internet, produção de texto no Word e a utilização 
de aplicativos como o PowerPoint. Tomando como referencial teórico os 
pressupostos da Teoria Histórico-Cultural e da Pedagogia Histórico-Crítica, foi 
possível constatar que a mediação do professor é fator determinante, pois é por 
meio desta, que o adulto conduz o aluno ao aprendizado e a assimilação dos 
conhecimento científico produzidos historicamente pelo homem. De maneira geral, 
constatamos que é possível criar um ambiente favorável à construção do 
conhecimento científico mediante a utilização das TIC, pois a experiência possibilitou 
a interação dos educandos frente às diferentes ferramentas tecnológicas, como a 
produção de textos, o exercício da oralidade e sistematização de informações, que 
manipuladas de forma consciente possibilitam o desenvolvimento pessoal e 
cognitivo do discente.  
 
Palavras-chave: Teoria Histórico-Cultural. Pedagogia Histórico-Crítica. TIC. Ensino 
e Aprendizagem. 
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ABSTRACT 
 
 

The present study aimed to investigate how students interact with the computer in 
directed activities and verify that its use as a teaching tool can assist in the 
construction of scientific knowledge. This research was based on interventions in the 
subproject "Teaching Experiences with the use of Information Technologies and 
Communications" (EDTIC), which was part of the extension project called "Daring to 
Dialogue" which focuses on the training of teachers in their various aspects. The 
experiment took place once a week during the whole year 2012, with students 
enrolled in the fifth grade of elementary school in College Application, State 
University of Londrina. Overall, the proposal was the EDTIC promote coordination of 
information with the contents studied in class in order to create a favorable 
environment for the production of scientific knowledge and stimulate cognitive 
development and student learning. The methodology used for the realization of this 
work was based on a qualitative approach involving action research and intervention. 
The activities with the students involved internet research, production and use text in 
Word applications like PowerPoint. Taking as reference the theoretical assumptions 
of Historical-Cultural Theory and Pedagogy Historical-Critical, it was found that the 
mediation of the teacher is determinant, as it is through this that the adult leads the 
student to learning and assimilation of scientific knowledge produced historically by 
man. Overall, we found that it is possible to create an environment favorable to the 
construction of scientific knowledge through ICT environment, as experience has 
enabled the interaction of learners across different technological tools, such as the 
production of texts, the exercise of orality and systematization of information, which 
handled consciously allow personal and cognitive development of the student. 
 
 

Keywords : Historical-Cultural Theory . Pedagogy Historical- Critical . ICT . Teaching 
and Learning . 
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1.  INTRODUÇÃO 

Ao observar as transformações pelo qual a humanidade vem 

percorrendo, podemos perceber que desde os primórdios o homem vem realizando 

uma série de transformações que determinam seu modo de vida, pois ao contrário 

dos animais que se adaptam ao meio, o homem busca constantemente transformar 

a natureza por meio do trabalho, ou seja, (re)inventa os instrumentos para facilitar 

sua adaptação e sobrevivência no meio em que vive para garantir sua existência, 

criando assim uma cultura humana ( MARX, 1982). 

Essa ação de reinventar e inventar novos objetos tem gerado novas 

formas de tecnologias que gradativamente tem transformado as relações de 

interação em todos os âmbitos de nossa vida.  No entanto, é interessante observar 

que essas transformações não são unilaterais, pois tanto o contexto sociocultural, 

quanto o próprio sujeito se modifica ao criar novas formas de agir, pensar, sentir e 

de se relacionar com o outro. 

Neste contexto, é possível perceber que o termo tecnologia não se 

resume somente em instrumentos de última geração. Com o intuito de melhor 

entender o que vem a ser tecnologia, recorremos aos pressupostos de Sancho 

(1998), a fim de buscar o significado etimológico da palavra. A autora, inicialmente, 

explica a técnica (téchne) como uma série de regras estabelecidas, visando um 

resultado, ou seja, chegar a um fim concreto por meio do conhecimento prático e 

pensado. Posteriormente, Sancho (1998) explica que a tecnologia é o conhecimento 

científico aplicado à técnica como forma de ampliação e de possibilidades de 

produção de novos conhecimentos. Para Grinspun (apud PINTO, 1997, p. 3), “[...] a 

tecnologia envolve um conjunto organizado e sistematizado de diferentes 

conhecimentos, científicos, empíricos e até intuitivos voltados para um processo de 

aplicação na produção e na comercialização de bens e serviços”.   

Diante dessa afirmativa, percebemos que estamos cercados de 

tecnologias, sejam elas simbólicas (linguagem, escrita, representações), 

organizadoras (gestão) ou de informação (linguagem de comunicação). Porém, 

devido à dinâmica do contexto em que vivemos tudo se torna obsoleto muito 

rapidamente, pois novos meios tecnológicos estão sempre sendo inventados e em 

constante renovação.  
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Baseado nos pressupostos de Freenberg (1991), Sancho (1998) 

afirma que a tecnologia  influencia e controla todos os campos do mundo social, por 

meio de um sistema cultural que se sobrepõe sob o tradicional, ou seja, quando 

incorporamos o uso de qualquer tipo de tecnologia em nosso cotidiano, 

implicitamente somos subordinados a um sistema cultural que transforma nosso 

modo de vida. Diante deste contexto, muito se discute acerca da necessidade de 

inserção de computadores no meio escolar, a fim de integrar o uso dos 

computadores nos processos de ensino e de aprendizagem como uma ferramenta 

para a construção do conhecimento. 

No entanto, Valente (1999) explica que é necessário entender que 

inserir a informática na educação não se reduz em alfabetizar o aluno em 

informática, ou em utilizar um software1 para transmitir informações ou instruções 

para o aluno realizar determinada atividade complementar, esse tipo de abordagem 

consiste somente em informatizar os processos de ensino e de aprendizagem, 

permanecendo assim, a prática tradicional de ensino. Esse processo de 

informatização do ensino, na realidade tem contribuído somente para a implantação 

de computadores nas escolas, e o fato de não existir investimentos adequados na 

formação de professores, não resulta em mudanças relevantes no contexto escolar.  

De acordo com Valente (1999), a informática na educação deve ter 

como pressuposto auxiliar o aluno na construção do conhecimento, ou seja, 

viabilizar a alfabetização digital dos alunos, a fim de permitir que os mesmos  

desenvolvam “[...] a capacidade de compreender e usar a informação em múltiplos 

formatos e de fontes diversas [...]”, (GILSTER apud COLL; MONEREO, 2010, p. 32) 

com o intuito de preparar o aluno para a utilização dos recursos e das  informações 

de forma crítica, levando em consideração o contexto, a interação entre os demais, e 

o exercício da autonomia. 

Um dos grandes desafios atualmente é a reelaboração dos 

conceitos já conhecidos e a sua integração com novas ideias e valores. E nesse 

processo, é fundamental que os professores saibam mediar o contato do aluno com 

a informática de forma integrada e contextualizada, ou seja, o professor deve 

compatibilizar “[...] as necessidades de seus alunos e os objetivos pedagógicos que 

se dispõe a atingir [...] (VALENTE,1999, p. 4). 

                                             
1
 Programas de aprendizagens, como os tutoriais e os de exercícios-e-práticas. 
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Em face disso,  a problemática que norteia este estudo está em 

investigar como os alunos realizam atividades dirigidas utilizando o computador 

como ferramenta de aprendizagem? Qual a reação dos alunos no laboratório de 

informática? É possível desenvolver atividades instigantes com o auxilio de 

computadores?   

A recorrente inquietação surgiu logo no primeiro ano de graduação, 

durante as discussões realizadas nas aulas de Educação e Tecnologia, pois diante 

das mudanças que estão ocorrendo com a globalização e com o avanço tecnológico, 

estar conectado na internet se tornou uma necessidade. E a escola enquanto 

espaço de socialização e construção do conhecimento científico deve 

instrumentalizar os alunos para que os mesmos possam compreender e refletir e 

utilizar das TIC de forma crítica. 

Desta forma, o objetivo principal deste trabalho buscou analisar 

como os alunos reagem ao realizarem atividades escolares utilizando o computador 

e verificar se a utilização da informática enquanto ferramenta pedagógica pode 

auxiliar na construção do conhecimento científico.  

Em relação aos objetivos específicos, este trabalho teve como 

pressuposto realizar um resgate histórico de fatos relevantes que marcaram a 

inserção da informática no Brasil; analisar as contribuições da Pedagogia Histórico-

Crítica e da Teoria Histórico-Cultural para a construção do conhecimento científico 

do aluno; discutir os impactos das Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) 

no contexto educacional, descrever como as crianças desenvolvem atividades 

dirigidas com apoio dos laboratórios de informática.  

Nascimento (2010) afirma que diante de tantas transformações 

tecnológicas, as escolas se tornaram obsoletas, com metodologias defasadas e 

tradicionais que não conseguem mais despertar o interesse do aluno. Desta forma, 

faz-se necessário refletir se os problemas que encontramos dentro das escolas não 

são reflexos de uma prática de ensino e aprendizagem que não consegue mais 

atrair a atenção dos alunos, por não mais se relacionar com a realidade no qual 

estão inseridos. Somente por meio da análise desses fatores, será possível 

desenvolver novas práticas de ensino e aprendizagem que aproximem o espaço 

escolar do cotidiano dos alunos a fim de elaborar estratégias para integrar a 
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utilização das TIC, visando o desenvolvimento cognitivo do aluno de forma crítica e 

autônoma. 

Destarte, é importante salientar que a concretização deste estudo 

ocorreu por meio da minha participação como colaboradora no subprojeto 

Experiências Didáticas com Tecnologia de Informação e Comunicação (EDTIC), 

desenvolvido em parceria entre a Universidade Estadual de Londrina (UEL) e o 

Colégio de Aplicação do Campus da UEL. 

De maneira geral, o objetivo primordial do EDTIC foi realizar uma 

experiência didática de caráter interdisciplinar com apoio de ambientes 

informatizados com o intuito de promover a articulação da informática com os 

conteúdos estudados em sala de aula, a fim de estimular a aprendizagem e o 

desenvolvimento cognitivo do aluno. Vale destacar que este subprojeto era parte 

integrante de um projeto maior denominado “Ousadia no Diálogo” que tem como 

foco a formação de professores em seus vários aspectos. 

Em relação aos atores envolvidos no projeto, salientamos que a 

intervenção pedagógica foi realizada com alunos do 5º ano do Ensino Fundamental 

do Colégio Aplicação, no decorrer do ano de 2012, no qual uma vez por semana os 

mesmos deixavam a sala de aula, e se dirigiam para o laboratório de informática da 

Universidade Estadual de Londrina (UEL), localizado  no Centro de Educação, 

Comunicação e Artes (CECA), onde permaneciam por uma hora, com as 

coordenadoras, professora regente da sala e colaboradoras do projeto. A faixa etária 

dos alunos participantes do projeto era de 09 a 12 anos de idade.  

O Colégio de Aplicação atende crianças de várias regiões da cidade, 

sendo, portanto um público bastante heterogêneo. A maioria dos estudantes são 

filhos de servidores da UEL, professores, jardineiros, pedreiros, mecânicos, 

serventes, motoristas, carpinteiros, pintores, representantes comerciais, empresários 

entre outros.  

Para a realização deste estudo foi utilizada a abordagem qualitativa, 

pois conforme explica Silva e Menezes (2005), o delineamento qualitativo permite  

estabelecer uma relação dinâmica entre o mundo do objeto e a subjetividade do 

sujeito tendo como pressuposto descrever as características do fenômeno e as 

relações estabelecidas entre as variáveis por meio de observações, coleta de dados 

e questionários.  
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Devido a dinâmica e a complexidade do contexto escolar pressupõe-

se que seja necessário utilizar “[...]enfoques multi/inter/transdisciplinares e de 

tratamento multidimensionais[...]” (ANDRÉ, 2001, p. 53),para compreender e 

interpretar questões que afetam o contexto escolar, nesse sentido as abordagens 

metodológicas também acompanham essa mudanças.  

Durante o processo de intervenção além de observar, tivemos a  

oportunidade de interagir com os alunos, orientando, intervindo e questionando, a fim 

de unir a ação à pesquisa, isto é, desenvolver o conhecimento e a compreensão 

como parte prática, pois consideramos que somente por meio desse entendimento 

será possível intervir na prática  de forma inovadora e eficiente. 

Na etapa final do processo de intervenção foi aplicado um 

questionário com questões abertas a fim de realizar um levantamento das principais 

apreensões dos alunos acerca do processo percorrido, pois as percepções, 

aprendizagens e dificuldades elencadas pelos alunos são de suma importância para 

o aprimoramento da pratica pedagógica no contexto escolar. 

Thiollent (2008), explica que a pesquisa ação supõe uma forma de 

ação planejada, de caráter social, educacional ou técnico. Tem como propósito 

intervir na situação real, após compreendê-la com o objetivo de modificá-la, 

realizando ao mesmo tempo, um diagnóstico e análise da situação a fim de propor 

mudanças que levem ao aprimoramento e a evolução da prática educativa. 

É importante salientar que a base teórica que orientou a efetivação 

das ações tanto do projeto como do estudo em questão foram os pressuposto da 

Teoria Histórico-Cultural e da Pedagogia Histórico-Crítica, por entender que estes 

pressupostos teóricos enfatizam o princípio funcional da dupla estimulação, no qual 

o primeiro estímulo pode ser a problematização e o segundo, o estímulo auxiliar que 

o professor utiliza para resolver uma situação problema. O outro princípio 

epistemológico é o da apropriação do concreto, no qual “parte-se da realidade 

objetiva tal como se percebe e dela se extraem conceitos abstratos por meio dos 

quais, posteriormente, volta-se a analisar essa realidade” (DAMIANI, 2008, p. 6)   

chegando ao concreto pensado, maximizando assim, as aprendizagem dos alunos 

além de promover avanços e contribuições na prática educativa.  

Desta forma, as ações realizadas com os alunos do quinto ano do 

Colégio Aplicação tiveram como ponto de partida os “pressupostos de que as 
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intervenções em Educação, em especial as relacionadas ao processo de 

ensino/aprendizagens” (DAMIANI 2008, p. 2) auxilia a aprimorar e a incorporar novas 

práticas pedagógicas, potencializando a reflexão e a produção de conhecimentos 

teóricos.   

Para Vygotsky (apud DAMIANI 2008), as ações humanas provocam 

transformações, pois interferem no contexto, no objeto de estudo e em seus 

participantes. 

Com o intuito de contextualizar o presente trabalho, a seguir será  

delineado de forma sucinta a estrutura do mesmo. 

No primeiro capítulo será realizada uma breve contextualização da 

inserção da informática no contexto educacional, no qual abordaremos algumas 

características de programas como EDUCOM, PROINFO e o UCA. 

No segundo capítulo, inicialmente buscar-se-à discutir os 

pressupostos teóricos da Teoria Histórico-cultural, com o intuito de efetuar um 

aprofundamento teórico acerca da construção do conhecimento científico pela 

criança. Foi abordado também os pressupostos da Pedagogia Histórico-Crítica, que 

enfatiza a necessidade de disseminar o conhecimento científico acumulado 

historicamente para as novas geração como forma de proporcionar o acesso aos 

conhecimentos necessários para uma formação humana consciente e crítica. Ainda 

neste capítulo será enfatizado a importância do planejamento de ensino enquanto 

metodologia de ensino e aprendizagem para auxiliar o aluno na construção do 

conhecimento científico. 

O terceiro capítulo, será abordado as mudanças que vem ocorrendo 

em nossa sociedade com o desenvolvimento tecnológico. Em se tratando do 

contexto educacional, será realizado a discussão acerca da dicotomia que se 

instalou entre Imigrante Digital e Nativo Digital, e as mudanças exigidas no perfil dos 

professores, pois diante deste novo paradigma, agora mais do que nunca se torna 

essencial a busca pelo aperfeiçoamento da prática educativa, pois estamos diante de 

uma juventude que incorporou novas formas de linguagem e comunicação. 

O quarto capítulo discorreremos acerca das experiências didáticas 

desenvolvidas no subprojeto EDTIC, no qual será realizado o relato e a análise das 

etapas percorridas durante a experiência vivenciada enquanto participante do 

projeto. 
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Nas considerações finais, será apresentado o resultado deste 

trabalho, ou seja, as percepções e análises apreendidas no decorrer do processo 

percorrido.  
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2.  INSERÇÃO DA INFORMÁTICA NO CONTEXTO EDUCACIONAL BRASILEIRO 

No Brasil, a inserção dos computadores no contexto escolar teve 

início na década de 70, a partir de experiências desenvolvidas em universidades. 

Como exemplo podemos citar a Universidade Federal de São Carlos (UFSCAR), que 

sediou um seminários que tratou da inserção de computadores no ensino de física 

em 1971. A Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), em 1973, que utilizou 

um software para auxiliar no ensino de Química. Ocorreram também experiências na 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), no qual alunos de graduação 

realizaram experiências na disciplina de Física. Em 1974, a Universidade Estadual  

de  Campinas (UNICAMP) desenvolve um software que foi utilizado por alunos do 

Mestrado em Ensino de Ciências e Matemática (VALENTE, 1999). 

Nesta década foram desenvolvidos linguagens e software, que 

deram suportes para desenvolvimento de estudos e a criação de grupos de 

pesquisadores como: Núcleo de Informática Aplicada a informação (NIED), criado 

em 1983, pela UNICAMP e o Laboratório de Estudos Cognitivos (LEC) da UFRGS, 

que a partir de 1981, passou a utilizar a linguagem Logo2 como ferramenta de 

investigação no processo de ensino e aprendizagem de crianças de 7 a 15 anos. 

A década de 80 foi um período fértil em iniciativas que visaram a 

inserção da informática no contexto educacional. Inclusive o governo e 

pesquisadores das universidades demonstraram grandes interesses na “implantação 

de programas educacionais baseados no uso da informática” (VALENTE, 1999, p. 

14). 

Segundo Moraes (1993), na década de 80, foram realizados dois 

seminários nacionais de informática na educação, no qual deram início a um 

programa de atuação designado EDUCOM. Este projeto criado em 1983, é 

considerado o grande marco do desenvolvimento da informática na educação. Sua 

proposta era pautada na implantação de centros pilotos em universidades públicas 

para subsidiar pesquisas no uso educacional, a fim de levar a informática para as 

escolas públicas e possibilitar oportunidades de acesso a todos os alunos, ou seja, 

                                             
2 Logo é uma linguagem de programação que se constitui em um programa  computacional aberto, 

de autoria e programação. Foi desenvolvido por Seymour Papert, e tem como concepção teórica a 
abordagem construcionista de aprendizagem. 

 



20 

 

 

associar a informática com a educação por meio de uma proposta de trabalho 

interdisciplinar visando à informatização da sociedade brasileira “balizado por 

valores culturais, sociopolíticos e pedagógicos da realidade brasileira, e para a 

formação de recursos humanos de alto nível" (MORAES, 1993, p.21).  Este projeto 

visou ainda a capacitação dos profissionais e coleta de subsídios para uma futura 

política setorial. 

Considerando os resultados do Projeto EDUCOM, o MEC criou, em 

1986, o Programa de ação imediata em informática na educação de 1º e 2º grau, 

destinado a capacitar professores (Projeto FORMAR) e a implantar infraestruturas 

de suporte nas secretarias estaduais de educação, nas escolas técnicas federais e 

universidades. Competia a cada secretaria de educação e a cada instituição de 

ensino técnico ou superior definir pedagogicamente sua proposta. 

Em 1997, por meio da Portaria nº 522/MEC, foi criado um programa 

educacional designado Programa Nacional de Tecnologia Educacional (Proinfo), 

com objetivo de promover o uso pedagógico da informática na rede pública de 

educação básica. A proposta do programa era levar para as escolas computadores, 

recursos digitais e conteúdos educacionais. Em contrapartida, os governos locais 

(prefeituras) e governos estaduais deveriam garantir a estrutura adequada para 

receber os laboratórios e capacitar os educadores para uso das máquinas e 

tecnologias (NASCIMENTO, 2007). 

O Proinfo foi desenvolvido pela Secretaria de Educação à Distância 

(SEED) por meio da Diretoria da Infraestrutura em Tecnologia Educacional (DITEC), 

em parcerias com as secretarias de educação estaduais e municipais. O programa 

funciona de forma descentralizada, sendo que em cada estado existe uma 

coordenação estadual do Proinfo com a principal atribuição de introduzir o uso das 

tecnologias de informação e comunicação nas escolas da rede pública de ensino. As 

escolas estaduais são selecionadas pela Coordenação do Proinfo de cada Estado, 

já as escolas municipais são selecionadas pelos prefeitos dos municípios 

(NASCIMENTO, 2007). 

Em suma, o Proinfo foi criado com objetivos estratégicos de 

melhorar a qualidade dos processos de ensino e de aprendizagem; mediante 

incorporação adequada de novas tecnologias de informação pelas escolas e 

propiciar uma educação voltada para o progresso científico e tecnológico, 
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preparando o aluno para o exercício da cidadania numa sociedade tecnologicamente 

desenvolvida. Em síntese, o programa visa melhorar a qualidade do sistema de 

ensino do país. 

Outro programa de iniciativa do Governo Federal, é o Projeto UCA 

(Um Computador por Aluno) que desde 2005, investiga a possibilidade de adoção de 

laptops educacionais como um meio de elevar a qualidade da educação pública 

brasileira. O projeto sustenta-se na proposta pedagógica denominada modalidade 

1:1, que busca contemplar cada estudante da rede de ensino básico com um laptop. 

O UCA surgiu através de uma parceria com o Projeto OLPC (One Leptop per Child), 

de iniciativa do professor Nicholas Negroponte, que em conjunto com várias 

empresas desenvolveu um laptop com custos reduzidos a fim de garantir a 

distribuições em escolas públicas a baixo custo (BRASIL, 2007). 

O projeto tem como objetivo utilizar a tecnologia e promover a 

inclusão digital, por meio da mobilidade e da experiência da imersão do estudante 

na cultura digital. Em relação à abordagem pedagógica, o projeto tem como 

pressuposto, estimular o desenvolvimento intelectual por meio da análise, raciocínio 

e solução de problemas, a fim de desenvolver a capacidade do aluno para utilizar a 

tecnologia, dar vazão à criatividade, estimular a autonomia e o desenvolvimento de 

cidadãos com novas potencialidades, de forma que os conhecimentos construídos 

possam ser utilizados na melhoria do seu cotidiano e dos grupos sociais a que se 

liga (BRASIL, 2007). 

O Ministério da Ciência e Tecnologia, por meio de reuniões 

estudaram e analisaram meios de usar a Tecnologia da Informação no ensino e a 

adaptação do projeto OLPC com a realidade nacional. Foi criado para execução do 

projeto, uma equipe de acompanhamento para estruturar propostas de formação, 

avaliação e pesquisas. Essas equipes foram constituídas de profissionais 

pesquisadores com larga experiência em projetos e pesquisas na área de 

informática educativa. O grupo se dividiu em três frentes: GT Formação; GT 

Avaliação e GT Pesquisa (BRASIL, 2007). 

Segundo Dias (2011), no ano de 2007, ocorreu a fase experimental 

do projeto no qual foram selecionadas cinco escolas, em cinco Estados como 

experimentos iniciais em São Paulo-SP, Porto Alegre-RS, Palmas-TO, Piraí-RJ e 

Brasília-DF. Cada escola recebeu laptops para alunos e professores, infraestrutura 
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para acesso à internet, capacitação de gestores e professores no uso da tecnologia.  

Esta fase foi de extrema importância para a efetivação da próxima fase do projeto. 

Na segunda fase do projeto, o Paraná foi inserido no Programa 

UCA, desta forma foram escolhidas sete escolas da rede estadual, no qual apenas o 

município de Santa Cecília do Pavão passou a integrar o programa de forma 

diferenciada por ter sido contemplada para receber o programa PROUCA-Total, 

sendo atendidas todas as escolas do município (DIAS, 2011). 

  Contudo, vale destacar que ao todo foram escolhidos seis 

municípios brasileiros em estados distintos para receber o programa PROUCA-Total. 

Os municípios contemplados foram: Barra dos Coqueiros/SE; Caetés/PE; Santa 

Cecília do Pavão/PR; São João da Ponta/PA; Terenos/MS e Tiradentes/MG 

(BRASIL, 2007).  

Neste contexto, houve a necessidade de formação de recursos 

humanos para promover a inserção dos principais agentes educacionais em uma 

nova metodologia, buscando agregar práticas pedagógicas à utilização das TIC. 

Pois: 

 
Pensar a formação docente para o uso das TIC na educação com a 
estrutura apresentada pelo Projeto UCA significa redimensionar a 
forma como esse processo vem sendo desenvolvido, considerando 
que hoje todo o trabalho docente relacionado ao uso da informática 
ocorre via laboratório de informática, envolvendo situações diversas 
de acesso ao mesmo. Com este novo cenário, as práticas 
pedagógicas, antes vistas como ideais para o laboratório de 
informática, agora poderão ser ampliadas e enriquecidas com a 
criação de um repertório de novas dinâmicas e atividades 
pedagógicas (BRASIL, 2007, p. 17). 

 

Essas transformações deveriam ocorrer de forma integrada em 

todos os âmbitos do contexto escolar, envolvendo equipe pedagógica, direção, 

professores, Projeto Político Pedagógico e organização curricular. 

No Paraná, por meio da parceria entre Universidade Federal do 

Paraná (UFPR), governo estadual e outras instâncias, foi criado o Paraná Digital 

(PRD), que tem como objetivo implantar laboratórios de informática em todas as 

escolas da rede pública do Paraná a fim de promover a inclusão digital e difundir o 

uso pedagógico das TIC enquanto possibilidade de melhoria no processo de ensino 

e aprendizagem. De maneira geral, o projeto procura apoiar-se na utilização de 

software livre e de interface gráfica desenvolvido por pesquisadores e colaboradores  
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do Centro de Computação Científica e Software Livre (C3SL) da UFPR (PARANÁ, 

200[?]). 

Como podemos perceber houve muitos esforços em promover a 

utilização de computadores no contexto escolar. Um fator que merece destaque é 

que as políticas e propostas pedagógicas foram desenvolvidas a partir de pesquisas 

pautadas em experiências concretas realizadas entre universidades e escolas da 

rede pública. 

Contudo, é preciso considerar que ainda temos um grande desafio 

para enfrentar, pois não basta somente informatizar as escolas com equipamentos 

de qualidade, é necessário oferecer aos educadores formação necessária para que 

os mesmos aprendam a utilizar os recursos tecnológicos enquanto ferramenta  de 

ensino e aprendizagem. 
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3. PRESSUPOSTOS FILOSÓFICOS,  PSICOLÓGICOS E DIDÁTICOS DO 

ESTUDO  

O referente trabalho tem como base teórica os pressupostos 

filosóficos do Materialismo Histórico-Dialético, no qual por meio deste, será 

referenciado autores que buscaram apoiar-se na reflexão epistemológica e 

metodológica de Marx (1982). A dialética marxiana defende o princípio de que a 

abstração3 é uma mediação indispensável pela qual a ciência chega à essência da 

realidade concreta4. Pois, ao olharmos para a realidade imediata, temos somente 

uma visão superficial e caótica do todo que não é capaz de traduzir adequadamente 

a realidade, portanto, é necessário decompor o todo em partes e analisar cada umas 

dessas categorias separadamente, para assim, realizar o percurso inverso, ou seja, 

voltar ao ponto inicial e reproduzir no plano intelectual a realidade concreta à luz do 

pensamento científico (DUARTE, 2003). 

Duarte (2003), explica que Vygotsky foi uns dos estudiosos que 

desenvolveu sua Teoria Histórico-Cultural a partir dos pressupostos de Marx. De 

acordo com a Teoria Histórico-Cultural, o desenvolvimento do ser humano está 

condicionado às interações estabelecidas no meio social, ou seja, para que um 

sujeito se desenvolva é necessário que ele se aproprie da cultura material e 

intelectual produzida historicamente pela humanidade, e essa apropriação depende 

da interação estabelecida entre o ser em desenvolvimento e o ser mais 

desenvolvido, dessa forma “a transmissão pelo adulto à criança da cultura 

construída na história social humana, não é concebida na psicologia vigotskiana 

apenas como um dos fatores do desenvolvimento, ela é considerada o fator 

determinante, principal” (DUARTE, 2003, p. 44 – 45).  

Neste contexto baseada na perspectiva do Materialismo Histórico- 

Dialético e na Teoria Histórico-Cultural, surge a proposta da Pedagogia Histórico-

Crítica destacando a importância da transmissão do conhecimento e de conteúdos 

culturais produzidos historicamente pelo homem. Saviani (2003), explica que a 

educação se relaciona dialeticamente com a sociedade, na qual uma exerce 

influência sobre a outra, dessa forma, essa pedagogia revolucionária tem por 

                                             
3
 O termo abstração aparece aí como sinônimo de uma ideia que não corresponde à complexidade do conteúdo 

a realidade. 
4
 O concreto é, assim, reproduzido pelo pensamento científico, que reconstrói, no plano intelectual, a 

complexidade das relações que compõem o campo da realidade que constitui o objeto de pesquisa. 
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objetivo buscar a igualdade essencial entre os indivíduos pautado na difusão de 

conteúdos vivos e atualizado. 

Deste modo,  a seguir será realizado um aprofundamento teórico da 

perspectiva Histórico-Cultural a fim de entender o processo pelo qual ocorre a 

construção do conhecimento científico pela criança. Pois somente a partir desse 

entendimento será possível agregar de forma eficiente o uso das tecnologias aos 

conteúdos científicos a fim de promover o desenvolvimento cognitivo do aluno. 

 

3.1 TEORIA HISTÓRICO-CULTURAL E A FORMAÇÃO DE CONCEITOS 
 

Segundo Lalueza, Crespo e Camps (2010), o desenvolvimento 

humano ocorre por meio do intercâmbio entre organismo, ambiente físico e social, 

no qual cultura e cognição são constituídas por meio das atividades realizadas na 

vida diária. Deste modo, desde o nascimento estamos imersos em um mundo 

cultural no qual a criança interage ativamente com o adulto, “que as socializa em sua 

cultura: seu repertório de significado, sua linguagem, suas convenções e suas 

maneiras de fazer as coisas” (MOLL, 1996, p. 45).  

De maneira geral, desde os primórdios o homem vem 

desenvolvendo inúmeras ferramentas simbólicas e materiais para auxiliar na 

realização  das atividades, transformando gradativamente o seu meio social e o 

desenvolvimento humano.  Lalueza, Crespo e Camps (2010, p. 47) explicam que: 

A cultura proporciona mecanismos de mediação cultural - 
ferramentas ou signos - para a criança em desenvolvimento  em 
contexto de atividade específica, a criança se apropria desses meios 
culturais e os reconstrói na atividade. Assim, as ferramentas não são 
apenas um complemento acrescentado à atividade humana, mas 
transformam e ao mesmo tempo, definem as trajetórias evolutivas 
dos indivíduos cujas habilidades se adaptam às ferramentas em uso 
e às práticas sociais por elas geradas. 

É possível perceber que as mudanças históricas estão diretamente 

relacionadas ao avanço tecnológico, pois esses estabelecem novos valores e 

práticas cotidianas, comportamentos diferentes e novas formas de relações sociais, 

ou seja, “o desenvolvimento histórico das ferramentas reflete, respectivamente, em 

cada momento e lugar, as características do desenvolvimento cognitivo e social”. 

(LALUEZA; CRESPO; CAMPS, 2010, p. 49), pois o que caracteriza a atividade é a 



26 

 

 

relação entre sujeito-ferramenta-objeto, sendo assim, quando ocorre qualquer 

alteração em uns dos elementos dessa relação, todos os outros elementos se 

modificam. Podemos aferir que: 

A tecnologia é um produto da cognição e sua produção é um 
processo cíclico, que se autoperpetua. A cognição inventa a 
tecnologia, a tecnologia inventada amplifica a habilidade da cognição 
para inventar tecnologia adicional, a qual amplifica assim a cognição 
(NICKERSON, apud LALUEZA; CRESPO; CAMPS, 2010, p. 49). 

Nesse sentido, segundo os autores Lalueza, Crespo e Camps (2010) 

as TIC podem ser utilizadas como um elemento em potencial para promover o 

desenvolvimento cognitivo do sujeito, pois para Vygotsky (apud MOLL, 1996), a 

atividade mental é resultado da aprendizagem social, ou seja, da apropriação dos 

signos, da cultura e das relações sociais.  

Moll (1996) explica que as crianças utilizam uma linha de 

desenvolvimento natural, designada por Vygotsky como processo mental de ordem 

inferior, do qual fazem parte a percepção, a memória e a atenção.  

Contudo, conforme as crianças vão interagindo com os adultos e se 

apropriando da cultura elaborada, esses processos elementares vão sendo 

transformados em processos mentais superiores. Dessa forma, a cultura acumulada 

historicamente pelo homem vai sendo interiorizada pelo sujeito como atividade 

mental. É importante salientar, que essa transformação do processo mental 

elementar em processo mental superior, ou seja, a transformação do conhecimento 

cotidiano em conhecimento elaborado não ocorre de forma linear e acumulativa. 

Essa transformação é qualitativa e dialética, é um processo complexo de 

desintegração e integração, no qual a interação dialética entre contexto social e o 

sujeito é mediada pelo sistema de signos (MONTERO; ROSA, 1996). 

 Segundo Moll (1996), neste processo de desenvolvimento  

cognitivo, a aquisição das várias linguagem produzidas pelo homem tem um papel 

fundamental, pois é por meio desta que se estabelece as interações com o mundo 

externo e conforme o sujeito se apropria da mesma, ocorre a regulação do 

comportamento e o desenvolvimento de percepções, pensamentos e da memória, 

contribuindo para o desenvolvimento dos processos mentais superiores.  

Para Vygotsky (apud TUDGE, 1996), a escola tem um papel 

fundamental na organização e no desenvolvimento de zonas ou áreas de 
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desenvolvimento proximal5, pois são a partir das interações com o adulto que as 

crianças são conduzidas ao aprendizado passando a se desenvolver cognitivamente 

em seus vários aspectos.  

Contudo, para que a escola possa promover o desenvolvimento da 

Zona de Desenvolvimento Proximal, é necessário entender como ocorre a formação 

de conceitos. 

Vygotsky (2008) explica que a criança passa a dominar o ambiente 

por meio da fala antes de ter domínio sobre o próprio comportamento, produzindo 

novas relações com o meio e consequentemente uma nova forma de organização 

do próprio comportamento humano originando o intelecto, no qual o homem aprende 

a utilizar os instrumentos. O autor explica ainda que a criança pequena, possui uma 

percepção global e confusa acerca dos significados da palavras, pois devido a 

impressão ocasional, ação e pensamento misturam vários elementos em uma 

mesma imagem. 

Contudo, conforme a criança vai se desenvolvendo cognitivamente 

ela deixa o pensamento sincrético e passa a caminhar rumo ao pensamento 

objetivo, ou pensamento por complexos, passando assim a constituir um 

pensamento mais coerente e objetivo. Nesta fase, o pensamento complexo é 

construído por meio da experiência concreta, no qual elementos são agrupados por 

ligações fatuais, ou seja, essas ligações não ocorrem pela combinação de um único 

atributo, e sim por meio de diversas relações que podem existir entre os elementos 

(VYGOTSKY, 2008). 

Posteriormente, a criança passa por uma fase designada de 

complexo em cadeia no qual não existe hierarquia de conceitos, ou núcleo do 

complexo, os elementos são ligados por relações, e resultam em tipo de 

pensamentos que pode não ter limites devido a capacidade da criança em 

generalizar, de fazer transposições e associações, porém, normalmente a “criança 

permanece dentro dos limites das conexões concretas entre as coisas” 

(VYGOTSKY, 2008, p. 82).  

                                             
5
 São funções que ainda não amadureceram, mas estão no processo de maturação, funções que 

amadurecerão amanhã, mas que estão correntemente em um estado embrionário. Tais funções  
podem ser chamadas de “botões” ou “flores” do desenvolvimento, em vez de serem chamadas de 
“frutos” do desenvolvimento.  (VYGOSTSKY, apud TUDGE, 1996, p. 153) 
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Existe um ultimo tipo de pensamento por complexos chamado de 

pseudoconceito, que “desempenha um papel predominante no pensamento da 

criança na vida real e é um importante elo de transição entre o pensamento por 

complexos e a verdadeira formação de conceitos” (VYGOTSKY, 2008, p. 84). Nesta 

fase, apesar da criança dominar a linguagem verbal, ela ainda não possui o domínio 

dos conceitos, ou seja, dos significados das palavras adquiridas. 

A influência do meio cultural no qual a criança está inserida, determina 

o caminho pelo qual o pensamento da criança vai trilhar. Segundo Vygotsky ( 2008), 

o adulto não pode ensinar à criança seu modo de pensar, mas apresenta a ela o 

significado das palavras e a partir de então, a mesma formará um complexo, que 

posteriormente se transformará em pensamentos por conceitos. Essa transição 

ocorre de forma imperceptível, pois como os pseudoconceitos são os mesmos entre 

adultos e crianças, a criança acaba não tendo a consciência  clara de quando ocorre 

essa transição do pensamento por complexo para o pensamento por conceitos. 

Porém, essa forma de pensamento por pseudoconceito não é 

exclusivo das crianças, os adultos também recorrem a esse tipo de pensamento 

quando se desviam do pensamento conceitual para o concreto. 

O pensamento por complexos pode ser tomado como a raiz da 

formação de conceitos, no qual sua principal função é estabelecer elos e relações, 

iniciando assim a unificação das impressões desordenadas. Vygotsky (2008), por 

meio dos seus estudos mostra que na etapa seguinte do desenvolvimento da 

abstração, ocorre a formação de conceitos potenciais, ou seja, ocorre o 

agrupamento de objetos baseado em um único atributo. A criança passa então a 

associar significados funcionais semelhantes à objetos que apresentam alguns 

traços em comum. “Um conceito só aparece quando os traços abstraídos são 

sintetizados novamente, e a síntese abstrata daí resultante torna-se o principal 

instrumento do pensamento” (VYGOTSKY, 2008, p. 98). 

Na adolescência o pensamento sincrético e por complexos tende a 

desaparecer gradualmente, dessa forma os conceitos potenciais vão sendo cada 

vez menos utilizados à medida que se formam os conceitos verdadeiros, porém, as 

formas primitivas de pensamentos ainda predominam em algumas áreas do 

pensamento. Dessa forma, o adolescente formará e utilizará com facilidade um 

conceito em uma situação concreta. No entanto, ele expressará grande dificuldade 
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em  descrever o conceito em palavras, ou quando determinado conceito deve ser 

formulado em um plano abstrato, sem referência em situações concretas.  

Para Vygotsky (2008, p. 72) “[...] a formação dos conceitos é o 

resultado de uma atividade complexa, em que todas as funções intelectuais básicas 

tomam parte”. A atenção, a formação das imagens, o uso dos signos fazem parte do 

processo que contribui para a formação dos conceitos. 

Apesar da criança estar inserida em um contexto cultural que possa 

apresentar a presença de algum problema que exija a formação de conceitos, se 

não houver estímulo ao intelecto que lhe proporcione novos objetos, a criança não 

conseguirá alcançar estágios mais elevados de pensamento 

A formação de conceitos tem como função proporcionar o 

desenvolvimento social e cultural global do sujeito, pois afeta o conteúdo e o método 

de seu raciocínio. 

Neste sentido, salientamos que os alunos estão inseridos uma cultura 

digital que vem se aperfeiçoando com muita rapidez, mudando o comportamento e 

as formas de interação entre os indivíduos. E a escola enquanto espaço de 

socialização e disseminação do cultura elaborada deve procurar se aproximar do 

contexto cultural no qual os alunos estão inseridos a fim de buscar novas estratégias 

de ensino e aprendizagem a fim de promover a construção do conhecimento 

científico, despertando os alunos para a necessidade de filtrar a informações e 

analisar as transformações que vem ocorrendo com o desenvolvimento tecnológico. 

 

3.2 PEDAGOGIA HISTÓRICO-CRÍTICA E A CONSTRUÇÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO 

 

De acordo com o Materialismos Histórico-Dialético o homem se 

constitui no intercâmbio com a sociedade e com a natureza por meio do trabalho, 

pois esta, é a atividade vital do homem. O trabalho humano é fruto de:  

[...] uma atividade consciente que se objetiva em produtos que 
passam a ter funções definidas pela prática social. Por meio do 
trabalho, o ser humano incorpora, de forma historicamente 
universalizadora, a natureza ao campo dos fenômenos sociais. Neste 
processo as necessidades humanas se ampliam, ultrapassando o 
nível das necessidades de sobrevivência e surgindo necessidades 
propriamente sociais (SAVIANI; DUARTE, 2012,  p. 20 - 21). 
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No entanto, com a ascensão do sistema capitalista, ocorre a divisão 

social, transformando o produto do trabalho humano em capital que o trabalhador 

vende  para conseguir se apropriar dos produtos que ele mesmo produz.  Ou seja: 

 

[...] quanto mais o trabalhador produz, tanto menos tem para 
consumir; quanto mais valores cria, tanto mais sem valor, tanto mais 
indigno ele é; quanto mais elaborado é seu produto, tanto mais  
disforme é o trabalhador; quanto mais civilizado é o seu objeto, mais 
bárbaro é o trabalhador [...]. Certamente o trabalho produz maravilhas 
para os ricos, porém produz privações para o trabalhador (MARX 
apud SAVIANI; DUARTE, 2012 p. 21 - 22). 

 

A partir de tal pressuposto, pode-se inferir que o trabalho humano se 

torna uma objetivação alienante, pois o sujeito perde o acesso aos produtos que ele 

mesmo produz, transformando o que deveria ser humanização e a confirmação da 

sua individualidade em seu oposto, assim, o homem se torna um ser unilateral que 

só se realiza mediante a posse imediata dos objetos.  

Saviani e Duarte (2012), baseado nos pressupostos de Marx, explica 

que neste contexto a atividade de trabalho se torna externo ao homem, ou seja, o 

trabalhador não se realiza na efetivação da atividade de trabalho, o mesmo só se 

realiza fora do ambiente do trabalho, e como consequência o trabalho se torna 

apenas uma forma para satisfazer suas necessidades externas. 

Destarte, uns dos caminhos para a superação dessa condição seria  

transformar a atividade de trabalho em uma atividade autorrealizadora, no qual seja 

possível concretizar a individualidade humana de forma consciente, livre e universal. 

E neste contexto, a escola enquanto lócus do saber elaborado passa a ser uma 

forma de acesso a cultura intelectual, que tem a função de possibilitar ao sujeito o 

acesso a elementos culturais produzidos historicamente que precisam ser 

assimilados enquanto processo de humanização, tendo como objetivo desenvolver 

nos alunos conceitos que vão além dos limites impostos pela divisão social do 

trabalho, a fim promover sua emancipação permitindo assim, a sua participação na 

sociedade (SAVIANI, 2012). 

No entanto, para que esse processo de humanização se efetive, é 

necessário que o trabalho educativo seja uma atividade intencional e dirigida com 

um finalidade específica, ou seja, de promover o desenvolvimento cognitivo do 

sujeito. 
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Neste sentido, a Pedagogia Histórico-Crítica proposta por Saviani  

(2003), destaca a importância da transmissão do conhecimento e de conteúdos 

culturais produzidos historicamente pelo homem de forma igualitária, bem como a 

necessidade de considerar os indivíduos como síntese do contexto no qual estão 

inseridos. A pedagogia Histórico-Crítica situa-se:  

 

[...] para além dos métodos tradicionais e novos, superando por 
incorporação as contribuições de uns e de outros. Serão métodos 
que estimularão a atividade e iniciativa dos alunos sem abrir mão, 
porém, da iniciativa do professor; favorecerão o diálogo dos alunos 
entre si e com o professor, mas sem deixar de valorizar o diálogo 
com a cultura acumulada historicamente; levarão em conta os 
interesses dos alunos, os ritmos de aprendizagem e o 
desenvolvimento psicológico, mas sem perder de vista a 
sistematização lógica dos conhecimentos, sua ordenação e gradação 
para efeitos do processo de transmissão-assimilação dos conteúdos 
cognitivos (SAVIANI, 2003, p. 69). 
 

 Contudo, devemos lembrar que geralmente o interesse do aluno 

está condicionado às relações sociais do qual fazem parte, e essas condições não 

são escolhidas pelo sujeito, elas são postas mediante a experiência vivencias na 

dinâmica  do seu cotidiano.  

Talvez, essas sejam uma das grandes dificuldades encontradas 

atualmente no contexto escolar, pois conforme explica Saviani (2012, p. 80)  “[...] o 

aluno empírico pode não querer determinadas coisas, pode ter interesses que não 

necessariamente correspondem aos seus interesse concretos [...]”, ou seja, de 

imediato o conteúdo proposto pode não interessar o aluno, no entanto, devemos 

lembrar que o aluno concreto é síntese das relações sociais, sendo portanto, 

imprescindível o domínio desses conhecimentos para se tornar parte constituinte da 

sociedade.  Dessa forma, se torna de suma importância que o educador saiba 

compreender os interesses dos alunos e direcionar o ensino e aprendizagem para 

que os mesmos possam chegar ao conhecimento concreto. 

Nesse sentido, a Pedagogia Histórica-Crítica propõe que o ponto de 

partida seja a prática social comum ao professor e alunos, ou seja, articular a 

experiência pedagógica com a prática social do qual participam, a fim de  buscarem 

a problematização do conteúdo, detectando as questões que necessitam ser 

resolvidas e o conhecimento que é necessário dominar. No passo seguinte, o 

professor deverá instrumentalizar o aluno por meio de elementos teóricos e práticos 
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para que o mesmo possa equacionar os problemas levantados inicialmente e chegar 

a “catarse”, ou seja, “[...] a incorporação dos instrumentos culturais, transformados  

agora em elementos ativos de transformação social [...]” (SAVIANI, 2003, p. 72) que 

permitirá ao aluno transformar o meio pela prática social. Este método consiste em 

levar o aluno da síncrese à síntese por meio da mediação da análise. 

Destarte, conforme afirma Bianchetti (2001), a construção do 

conhecimento se realiza por meio de um processo ativo no qual o sujeito abandona 

a postura de passividade e de depositário, passando a agir criticamente sobre a 

realidade. O conhecimento é uma construção social e individual que ocorre em um 

espaço e tempo determinado, permitindo assim apreender a realidade e nela 

interferir conscientemente a fim de possibilitar a promoção de todos os homens. 

Desta forma, ter acesso as informações não pressupõe garantia de conhecimento, 

pois atualmente circula um volume muito grande de informação dos mais diversos  

tipos, dificultando a seleção crítica e o aproveitamento dessas, para a construção do  

conhecimento. 

Bianchetti (2001, p. 63) explica que apesar dos avanços 

tecnológicos, não houve muitas mudanças em relação ao “conhecimento produzido 

pelos trabalhadores, e ao controle daquele e destes”, pois a internet, os meios de 

comunicação em geral, têm sido utilizado como instrumento de dominação ao ditar a 

moda e estilos, esvaziando a consciência do senso crítico e analítico.  

Atualmente a uniformidade e homogeneidade cultural deram um 

aspecto ambíguo à especificidade educacional. Neste contexto, para muitos as TIC 

surgem como um dos recursos no qual se depositam as esperanças de “remediar” a 

educação, no entanto: 

Por trás dessas posturas, frequentemente se escondem, em nosso 
juízo, os interesses de grupos econômicos que aspiram a criar novos 
consumidores e a usurpar, de passagem, o poder que, embora 
enfraquecido, continuam tendo os sistemas de educação formal. 
Avivando sentimentos de incompetência  e desesperança entre o 
professorado, alunos e suas famílias, estes grupos esperam, à 
espreita, que as escolas adotem “soluções externas”, alheias às 
finalidades da educação escolar, sem perguntar-se sobre o sentido e 
o alcance dessa opção (COLL; MONEREO, 2010, p.40). 

Apesar das críticas às escolas enquanto instituição responsável pela 

humanização do homem e da facilidade de acesso aos mais diversos tipos de 

conhecimentos científicos com o advento das TIC e da internet, é importante  
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salientar que as escolas e os agentes educacionais são os detentores da  cultura 

elaborada, e esses são capacitados para efetivar a transmissão desse conhecimento 

de forma segura e significativa. E diante de tantas informações que circulam na 

internet, somente um profissional devidamente capacitado poderá analisar, 

selecionar e sistematizar de forma contextualizada as informações que podem ser 

assimiladas enquanto conhecimento científico. 

Atualmente estamos assistindo ao surgimento de movimentos 

sociais em redes sociais na internet, que tem conseguido captar uma grande 

quantidade de adeptos que normalmente compartilham ideias e objetivos em 

comum.  

Neste contexto, Coll e Monereo (2010), levantam a questão da 

identidade dos usuários da internet, pois existe uma facilidade em construir uma 

identidade virtual, podendo ser utilizada tanto positivamente como negativamente. 

Outro fator que merece destaque são os excessos de informações 

incorretas e mal-intencionadas que circulam no meio virtual, chamando a atenção 

para a necessidade de formar alunos capazes de analisar e discernir quais as 

informações que podem ser consideradas verídicas e confiáveis.   

Segundo Coll e Monereo (2010), com as TIC surgiram também uma 

nova forma de exclusão social no qual se encaixam as populações que não têm 

acesso as TIC, contudo os governos, as instâncias internacionais, assim como 

grandes corporações tem grande interesses em amenizar essas diferenças, visto 

que a internet tem se tornado um importante instrumento que tem facilitado a 

ampliação e o acesso ao consumo. 

Dessa forma, o grande desafio educacional está em transformar a 

tecnologia em um recurso de uso enriquecedor, que tenha como objetivo o 

desenvolvimento cognitivo e a formação crítica e humana. 

As TIC podem contribuir para proporcionar uma educação de 

qualidade, quando adotadas com princípios de solidariedade e igualdade, devendo 

partir das diferentes realidades sociais e educacionais. Segundo Morin (apud  Coll e 

Monereo, 2010, p. 43) é necessário: 

[...] clarificar o queremos, [...] ponderar o que realmente precisamos 
criar e inventar para que a educação chegue a ser efetivamente 
universal  e libertadora e também para decidirmos o que podemos, e 
talvez devemos, abandonar. 



34 

 

 

Assim sendo, não podemos negar que as TIC constituem um 

poderoso meio de armazenamento e veiculação de informações, além de oferecer 

inúmeras ferramentas que podem auxiliar o professor em sala de aula na construção 

do conhecimento científico. Desta forma, torna-se necessário pensar em meios de 

reverter o uso das TIC para a construção de uma sociedade no qual o interesse 

coletivo ganhe ênfase sob os interesses privados da classe dominante. Neste 

sentido, chamamos a atenção para a necessidade do educador planejar as ações 

que serão desenvolvidas a fim de promover a humanização do sujeito de forma 

crítica e contextualizada com a cultura no qual o aluno está inserida. 

 

3.3 A IMPORTÂNCIA DO PLANEJAMENTO NA CONSTRUÇÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO  

 
Atualmente temos acesso aos mais variados tipos de informações 

em tempo real e de forma globalizada com grande rapidez e facilidade, e essas 

novas configurações no contexto social e cultural tem suscitado várias discussões 

acerca do papel da escola, a sua especificidade e a serviço de quem está a 

educação. 

Para Libâneo (2009), a escola precisa deixar de ser somente uma 

instância de transmissão do conteúdo, é necessário que a mesma realize a 

articulação entre conhecimento científico e a cultura experienciada pelos alunos, 

para que os mesmos possam desenvolver suas capacidades cognitivas e operativas, 

capacitando-os para o domínio de linguagens, busca, criação de informações, 

capacitando-os para (re)elaborar seu próprio conhecimento. É necessário tornar a 

escola um lócus de análise crítica e de produção de conhecimento, ou seja, um 

espaço de síntese. 

Diante deste contexto a presença do professor é essencial, pois é 

ele quem vai “introduzir os alunos nos significados da cultura e da ciência por meio 

de mediações cognitivas e interacionais” (LIBÂNEO, 2009, p. 28), buscando 

promover uma formação geral, de preparação para o uso da tecnologia, de pleno 

exercício da cidadania, formação ética e crítica. 

Segundo Libâneo (2009) o professor deve realizar a mediação do 

conteúdo de sua disciplina com as experiências dos alunos, a fim de significar e 

valorizar os conhecimentos que os alunos levam para a sala de aula, dessa forma, o 

professor possibilitará ao aluno o desenvolvimento de estruturas cognitivas como o 
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pensar, o dialogar, o problematizar e a reflexão crítica, ou seja, o professor deve ter 

como objetivo promover a transformação do aluno em um sujeito capaz de usar os 

meios cognitivos para construir e reconstruir os conceitos, atitudes, valores e 

habilidades. 

Pensando nessa proposta recorremos aos pressupostos de 

Gasparin (2007, p.2), a fim de propor uma metodologia que tenha como objetivo 

desenvolver o conteúdo teórico “em função das necessidades sociais a que deve 

responder”. Segundo o autor, a escola é uma instituição histórica que deve atender 

em resposta à sociedade na qual está inserida, carregando consigo uma concepção 

ideológica e política. Dessa forma, o saber elaborado deve ser contextualizado com 

o conhecimento prévio do aluno, para o que mesmo possa incorporar e se apropriar 

de saberes que o permita compreender e transformar o meio em que vive. O saber 

pedagógico: 

É uma forma que permite compreender os conhecimentos em suas 
múltiplas faces dentro do todo. Cada conteúdo é percebido não de 
forma linear, mas em suas contradições, em suas ligações com 
outros conteúdos da mesma disciplina ou de outras disciplinas. 
Assim, cada parte, cada fragmento do conhecimento só adquire seu 
sentido pleno à medida que se insere no todo maior de forma 
adequada (GASPARIN, 2007, p. 3). 

Ou seja, é necessário unir as várias dimensões em um mesmo 

conteúdo, a fim de levantar a contradição, a dúvida, levando o aluno a analisar, 

questionar e compreender o que está posto ou imposto a partir da sua realidade 

social.  

Assim, no processo de ensino e aprendizagem é importante que o 

educador se insira no contexto do aluno a fim de captar suas vivências, impressões, 

ou seja, ter uma visão prévia do que os alunos conhecem sobre o conteúdo, pois 

somente por meio de uma visão geral de todo o processo educativo que se pretende 

percorrer será possível planejar o ponto de partida, os objetivos que se quer 

alcançar e os meios necessários que serão utilizados para alcançar seus objetivos. 

Gasparin (2007, p. 18) explica  que os alunos: 

[...] de maneira geral, possuem uma visão sincrética, caótica. 
Frequentemente é uma percepção de senso comum, empírica, um 
tanto confusa, em que tudo, de certa forma, aparece como natural. 
Todavia, essa prática do educando é sempre uma totalidade que 
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representa sua visão de mundo, sua concepção da realidade, ainda 
que, muitas vezes, naturalizada. 

 

A princípio o aluno assimila somente as características fundamentais 

de um conceito por meio da imagem visual correspondente, e quando não é 

possibilitado ao aluno fazer essa relação, o mesmo apresentará dificuldades de 

assimilar o conceito apresentado. 

Segundo Gasparin (2007), a prática social na perspectiva da 

concepção dialética é tomada como leitura da realidade, ou seja, como os homens 

se organizam para produzir suas vidas, portanto, o professor ao sistematizar a ação 

educativa deve trabalhar com essa prática social a fim de transformá-la. Contudo, a 

prática social deve ser problematizada com questões que envolvam o contexto social 

no qual o aluno está inserido a fim de desafiá-lo e envolvê-lo, dando significado 

subjetivo e social para a aprendizagem do conteúdo proposto.  

Um outro momento de suma importância para a construção do 

conhecimento científico é a instrumentalização, no qual o conteúdo escolar é 

disponibilizado ao aluno de forma que os mesmos possam assimilar, reelaborar e 

incorporá-lo como um instrumento de construção pessoal e profissional. Neste 

processo o professor deve mediar e auxiliar os alunos a realizarem o confronto entre 

o conhecimento científico e o conhecimento cotidiano com o objetivo de apresentar 

respostas aos problemas levantados anteriormente, contribuindo assim na 

construção de suas representações mentais acerca do conteúdo proposto. O 

educador deve mediar a construção do conhecimento do aluno de forma que o 

mesmo possa ir  “estabelecendo uma série de microrrelações entre as diversas 

partes do conteúdo e de macrorrelações do conteúdo com o contexto social” 

(GASPARIN, 2009, p. 107). Esse momento de síntese do cotidiano com o científico é 

chamado de catarse, e nesta etapa o aluno deve: 

[...] situar e entender as questões sociais postas no início e trabalhar 
nas demais fases, ressituando o conteúdo em uma nova totalidade 
social e dando à aprendizagem um novo sentido. Percebe-se, então, 
que não aprendeu apenas um conteúdo, mas algo que tem 
significado e utilidade para sua vida, algo que lhe exige o 
compromisso de atuar na transformação social (GASPARIN, 2009, p. 
132). 
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De maneira geral neste momento o aluno deve demonstrar o quanto 

se apropriou dos conceitos científicos como construção social e histórica, por meio 

de uma nova postura mental em relação ao conteúdo estudado e ao conhecimento 

cotidiano, o aluno deve saber aplicar o conteúdo aprendido em várias situações 

concretas e sociais do seu cotidiano. 

Por meio dos pressupostos de Gasparin (2009), é possível perceber 

que o planejamento da ação do professor envolve uma concepção de mundo, de 

sociedade e da escola que vemos e queremos. O docente deve apreender o ato de 

planejar como um momento de reflexão, de análise, de estruturação dos objetivos 

que se quer alcançar e os meios que serão utilizados para alcançar esses fins, além 

de representar um momento no qual o docente poderá repensar criticamente sua 

prática em sala de aula.  

Em tempos no qual o dia-dia em sala de aula se torna cada vez mais 

difícil devido as configurações do nosso contexto atual, a organização da atividade 

pedagógica se torna um instrumento essencial para o educador comprometido com 

o ensino e aprendizagem do aluno.  

Destarte, segundo Fusari (1990), o aperfeiçoamento da prática 

docente por meio do planejamento só se efetivará quando os educadores das 

escolas se conscientizarem que o planejamento é um dos instrumentos pelo qual é 

possível efetivar a transformação da escola-sociedade. Outro fator destacado pelo 

autor é a necessidade dos docentes terem “uma clara percepção dos problemas 

básicos da sua escola, curso, disciplina e, principalmente, das suas aulas” 

(FUSARI,1990, p. 52), a fim de buscar alternativas para a superação do mesmo. 

É importante salientar que a dificuldade pode ter sua origem no 

próprio interior do contexto escolar, como no meio social, ou na interação entre 

escola e sociedade, assim, conhecer e analisar o contexto no qual o problema se 

apresenta é de fundamental importância na prática docente. 
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4. O PROCESSO DE TRANSFORMAÇÃO DAS TIC NO DECORRER DA 

SOCIEDADE DO CONHECIMENTO  

Ao abordar a história da humanidade percebemos que as mudanças 

no contexto escolar estão diretamente atreladas ao desenvolvimento tecnológico. 

Coll e Monereo (2010) realiza uma análise do desenvolvimento tecnológico e suas 

influências no contexto educacional classificando-as em três etapas-chaves. Na 

primeira etapa, a linguagem oral e gestual era o principal meio de comunicação e de 

transmissão de conhecimento, no qual era essencial a presença física para a 

concretização desse processo, pois o individuo necessitava desenvolver aspectos  

como a observação, a memória e a repetição.  

Nesta etapa estão as origens de algumas praticas educacionais, 

assim como métodos de ensino e aprendizagem, pois era por meio da imitação, da 

transmissão e reprodução de informações que os conhecimentos e a cultura eram 

transmitidas e mantidas no decorrer do tempo. Na segunda etapa, o homem passa a 

transformar a natureza para suprir sua necessidades por meio de desenvolvimento 

de técnicas. Nesta fase o homem desenvolve a escrita como uma memória externa, 

a fim de registrar dados, compartilhar e transmitir informações, experiências entre 

outros. O homem continuou progressivamente a “inventar” novas formas de 

comunição e de escrita por meio da tecnologia, e concomitantemente ao 

desenvolvimento tecnológico ocorreu a necessidade de alfabetização dos povos.  

Com o desenvolvimento da tipografia, da industrialização e dos 

correios, ocorreu o produção dos livros didáticos, e passou a ser desenvolvido um 

sistema de ensino de educação a distância, ou seja, por correspondência.  

O desenvolvimento de sistemas de comunicação analógica (rádio, 

telefone, televisão, telégrafo), possibilitou a concretização de uma comunicação 

planetária, e neste contexto surgiu a necessidade de uma alfabetização visual e 

gráfica.  

Atualmente com o desenvolvimento da linguagem digital, da internet 

e de computadores cada vez mais sofisticados chegamos a Sociedade da 

Informação (SI), caracterizada como um novo estágio do desenvolvimento da 

sociedade humana, no qual os indivíduos podem acessar diversas informações de 

forma instantânea, em qualquer lugar e também com mobilidade. E todo esse 
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desenvolvimento tecnológicos que vem se desenvolvendo tem grande impacto na 

sociedade contemporânea e no contexto educacional, pois essas tecnologias “[...] 

modificam a maneira de ver, ouvir e de viver na sociedade [...] ( TERUYA; MORAES, 

2009, p. 3), determinando a nossa forma de pensar, agir, consumir, de aprender e 

de comportar socialmente. 

De maneira geral, “[...]as novas tecnologias são uma expressão da 

modificação cultural da sociedade contemporânea [...] (URT; SILVA, 2009, p. 4), 

sendo necessário portanto, acompanhar de forma consciente as mudanças que vem 

ocorrendo na nossa sociedade. 

De acordo com Coll e Monereo (2010), a sociedade atual, vem 

sendo chamada de Sociedade da Informação (SI), pois esta se caracteriza pela 

organização complexa e imprevisível influenciada por uma rede de inter-relações 

ampla e que recebe influência de vários mecanismos. O excesso de  informação que 

transita em um fluxo constante, a facilidade de acesso aos mais diversos tipos de 

informação deveria significar um grande avanço no desenvolvimento individual e 

social a fim de melhorar a qualidade de vida, no entanto, diante de tantas 

informações aumenta o risco do ocorrer a manipulação dessas informações, 

tornando cada vez mais difícil transformar a informação em conhecimento, ou seja, a 

assimilação da informação de forma integrada com as estruturas cognitivas dos 

alunos. 

Segundo Teruya e Moraes (2009, p. 4), a utilização das Tic no 

contexto escolar requer uma 

[...]metodologia de ensino e uma formação docente para lidar com os 
conteúdos virtuais disponibilizados na rede. A internet pode ampliar 
as capacidade cognitivas, tanto individuais quanto coletivas, por meio 
das possibilidade que ela oferece de interação entre professor e 
alunos [...] 

Contudo, apesar da contribuição que as TIC pode oferecer no 

processo de ensino e aprendizagem é necessário considerar que a orientação do 

professor é de extrema importância na análise crítica dos conteúdos disponíveis no 

contexto virtual, pois segundo Moraes e Teruya (2009, p. 14), as TIC “[...] 

reproduzem as condições sociais que foram estabelecidas pelo sistema capitalista 

de produção material”, pois a tecnologia de certa forma é produto da industria e 

incorporam a ideologia  da classe dominante que por meio destes impõe uma 
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hegemonia cultural a fim de estabelecer uma cultura de consumo que reproduz um 

“[...] sistema dominante de crenças e atitudes, a fim de manipular a consciência e o 

comportamento cotidiano”, (MORAES; TERUYA, 2009, p. 14), impedindo a 

possibilidade de emancipação humana.  

Diante dessas configurações torna-se necessário refletir sobre os 

impactos e influencias que as transformações tecnológicas tem acarretado em nosso 

contexto cultural, além de investigar como a SI vem se comportando diante dessas 

novas configurações. 

 

4.1  CARACTERÍSTICAS DO NATIVO DIGITAL 

 

Atualmente estamos diante de uma juventude completamente 

diferente de tempos atrás, ou seja, que estudam, escrevem, aprendem e interagem 

de uma forma diferente da qual fomos educados. Essa juventude que encontramos 

nas escolas cresceram em um mundo digital, geralmente são indivíduos 

questionadores, criativos e desafiadores e transitam entre o espaço virtual e o real 

com naturalidade não havendo distinção entre o online e o off-line, pois estão 

praticamente 24 horas por dia conectados nos espaços online tendo acesso 

instantâneo às informações e em  redes virtuais transformando as formas de 

relacionamento de forma drástica. (FAVA, 2012). Essa nova geração: 

Descobriu que pode utilizar esse espaço conectado para criar e 
consumir notícias, espalhar ideias, convocar movimentos e sugerir 
entretenimento. Descobriu que conseguem virtualmente todas as 
informações que necessitam para viver suas vidas[...] Os jovens [...] 
procuram informação fácil e imediata, preferem arquivos digitais a 
livros, preferem e-mails a cartas, digitam ao invés de escrever, vivem 
em redes de relacionamento, compartilham tudo: dados, fotos, 
hábitos, conteúdos pessoais que muitas vezes ganham 
instantaneidade e dimensões exponenciais [...] (FAVA, 2012, p. 83). 

Estamos diante de alunos que cresceram em contato com as novas 

tecnologias passando grande parte do tempo cercados e utilizando as TIC. Dessa 

forma, é natural que os alunos pensem e processem informações de uma forma 

diferente das gerações anteriores. Prensky (2001) utiliza o termo “Nativo Digital” 

para designar essa geração que nasceu imersa no mundo digital, e àqueles que não 

nasceram no mundo digital, mas que incorporou o uso das TIC são chamados de 

“Imigrantes Digitais”. 
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Os imigrantes digitais foram socializados de uma forma diferente e 

estão em um processo de aprendizagem de uma nova linguagem. Segundo Prensky 

(2001), umas das grandes contradições no contexto escolar é o descompasso entre 

a linguagem utilizada pelos nativos digitais e imigrantes digitais. 

Os Nativos Digitais estão acostumados a receber informações muito 
rapidamente. Eles gostam de processar mais de uma coisa por vez e 
realizar múltiplas tarefas. Eles preferem os seus gráficos antes do 
texto ao invés do oposto. Eles preferem acesso aleatório (como 
hipertexto). Eles trabalham melhor quando ligados a uma rede de 
contatos. Eles têm sucesso com gratificações instantâneas e 
recompensas frequentes. Eles preferem jogos a trabalhar “sério” 
(PRENSKY, 2001, p. 2). 

 No entanto, alguns imigrantes digitais desconsideram essas novas 

habilidades e acham que a aprendizagem não pode ser prazerosa e divertida. 

Porém, é preciso que haja um consenso entre essas gerações, é necessário que os 

professores aprendam a melhor forma de se comunicar com os jovens, mas vale 

salientar que isto “não significa mudar o significado do que é importante, ou das 

boas habilidades de pensamento” (PRENSKY, 2001, p. 4).  

Prensky (2001) faz uma distinção entre “Legado”, que é tomado 

como clássico (leitura, escrita, raciocínio lógico, compreensão de textos) e o “futuro” 

(software, hardware, robótica, genoma entre outros) no qual afirma que os 

educadores precisam: 

Pensar sobre como ensinar tanto o conteúdo Legado e o Futuro na 
língua dos Nativos Digitais. O primeiro requer uma tradução maior e 
mudança de metodologia; o segundo requer tudo o que ADICIONA o 
novo conteúdo e pensamento. Não está na verdade claro para mim o 
que é mais difícil – “aprender algo novo” ou “aprender novas 

maneiras para fazer algo antigo” (PRENSKY, 2001, p. 4). 

Diante desse contexto se torna fundamental que os educadores 

procurem compreender a linguagem, o modo como o aluno se desenvolve 

cognitivamente, pois conforme explica Fava (2012), os chamados nativos digitais, 

possuem uma grande capacidade de ler imagens visuais, de compreender e 

representar espaço tridimensional, são observadores, tem capacidade de focar 

vários assuntos ao mesmo tempo, respondendo rapidamente à vários estímulos, é 

uma geração mais ousada e atrevida.  
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No entanto, normalmente as escolas não possibilitam aos alunos a 

oportunidade de fazer inferências, de problematizar um assunto e definir estratégias 

para resolvê-los, de participar ativamente da construção do conhecimento científico, 

existe ainda um tradicionalismo arraigado em nosso sistema de ensino que insiste 

em perpetuar dentro das salas de aulas, desprezando assim, todas as 

potencialidades que essa geração possui. É necessário buscar adaptar os 

conteúdos clássicos em uma linguagem acessível aos nativos digitais, e para tanto a 

formação de professores pode contribuir de forma expressiva para uma maior 

integração entre os conteúdos estudados e sala de aula e a cultura digital que os 

alunos vivenciam em seu contexto social.  

 

4.2 A FORMAÇÃO DE PROFESSORES E AS TIC 

 

A inserção das TIC no contexto escolar modifica consideravelmente 

um conjunto de variáveis que define o espaço escolar, assim como os atores 

envolvidos no processo, as formas de interação, a organização do tempo, dos 

espaço e dos conteúdos. Apesar de ainda termos regiões e camadas de populações 

que não tem acesso às TIC, pressupõe-se que em breve a integração das TIC em 

nossas vidas será algo tão natural que se tornará em mais um elemento cotidiano. 

Por meio da conectividade e da acessibilidade é possível transitar 

em diversos ambientes e cenários educacionais permitindo ao aluno “viajar 

virtualmente” por lugares onde seria impossível conhecer sem a ajuda da tecnologia. 

Neste contexto, a figura do professor também sofre profundas 

transformações, pois o mesmo deixa de ser o único meio de acesso as informações. 

Atualmente, a Internet tem possibilitado o acesso aos mais diversos tipos de 

conteúdos escolares expressos em múltiplas linguagens, ou seja, a “Web que põe à 

disposição dos usuários todo tipo de recursos videográficos ou ferramentas para 

representar dados e informações de um modo altamente abrangente e 

compreensível” (COLL; MONEREO, 2010, p.31). 

Contudo, apesar das inúmeras possibilidades que as novas 

tecnologias oferecem, ainda encontramos muitos professores relutantes em utilizar 

essas ferramentas em sala de aula. Neste aspecto, Sancho (1998), explica que 

muitos professores defendem que a escola deve evitar o uso de recursos como a 

informática em sala de aula e que a escola deve cultivar as habilidades e 



43 

 

 

conhecimentos básicos por meio de livros e da escrita. Entretanto, esses 

professores estão defendendo o uso da estratégia de ensino que eles dominam, 

sendo assim, utilizar novas ferramentas de ensino relacionadas à informática 

significa ter que reaprender e reformular novas metodologias e estratégias de 

ensino.  

Segundo Mauri e Onrubia (2010), a incorporação das TIC no 

contexto escolar exige dos professores não só conhecimento técnico de como 

manusear os aparatos tecnológicos, exige além de tudo assimilar e incorporar uma 

nova cultura de aprendizagem, pois mediante a tantas informações disponíveis é 

necessário capacitar os alunos a selecionar, significar e dar sentido a essas 

informações, a fim de que os mesmos possam construir seu próprio conhecimento. 

Outro fator que merece destaque diante dos inúmeros espaços de educacionais 

disponíveis na rede é a necessidade de: 

Fomentar nos estudantes o desenvolvimento de capacidades de 
gestão do aprendizado, do conhecimento e da formação. [...] Os 
estudantes devem aprender a conviver com a relatividade das teorias 
e com a incerteza do conhecimento e precisam saber formar sua 
própria visão de mundo baseados em critérios relevantes (MAURI; 
ONRUBIA, 2010, p. 118). 

 

Nesta perspectiva é essencial que o professor reconheça os 

impactos das TIC na sociedade e veja positivamente a integração das TIC no 

contexto escolar a fim de explorar ao máximo as novas possibilidades de ensino e 

aprendizagem e assumam um papel de “seletor e gestor dos recursos disponíveis, 

tutor e consultor no esclarecimento de dúvidas, orientador e guia na realização de 

projetos e mediador de debates e discussões” (COLL; MONEREO, 2010, p.31) 

Mauri e Onrubia (2010, p. 121), elencaram algumas competências 

que o professor deve desenvolver para trabalhar com as TIC no contexto escolar: 

“procurar e consultar informação nova e adaptada às necessidade dos alunos”, bem 

como,  selecionar e distinguir o que é importante e saber ler e utilizar as diversas 

linguagens de acordo com as necessidades que se impõe no cotidiano.  

Neste contexto, o papel do professor é facilitar ao aluno 

instrumentos de acesso ao conhecimento científico, ou seja,  de colocar a tecnologia 

a serviço do mesmo com o objetivo de desenvolver processos de construção e 

exploração de várias representação e perspectivas a fim de favorecer o aprendizado 
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e a reorganização de suas funções cognitivas envolvendo também outras dimensões 

como a afetiva, metacognitiva e a autorregulação. Pois para que a aprendizagem 

ocorra é necessário estabelecer um processo de intercâmbio entre professor, aluno 

e conteúdo no qual o conhecimento toma forma por meio de uma atividade que 

pressupõe a articulação e interação entre o professor e aluno em função de um 

conteúdo no qual o objetivo é a assimilação e o processo de construção do saber 

elaborado (MAURI; ONRUBIA, 2010). 

Contudo, vale destacar que em algumas situações “nem tudo que é 

tecnologicamente viável e pertinente em termos educacionais é realizável em todos 

os contextos educacionais” (COLL E MONEREO, 2010, p.33). O sucesso na 

utilização desses recursos no ensino e aprendizagem depende muito da concepção,  

formação cultural e profissional do professor. Dessa forma: 

Uma escola, uma equipe docente ou um professor com muitos anos 
de experiência, com sólidas concepções objetivistas e com práticas 
eminentemente transmissivas, provavelmente acabarão utilizando as 
TIC para complementar as aulas expositivas com leituras e 
exercícios autoadministráveis na rede, mas dificilmente farão uso 
desta para que os estudantes participem em fóruns de discussões, 
trabalhem de maneira colaborativa ou procurem e contrastem 
informações diversas sobre um determinado tema (COLL; 
MONEREO, 2010, p.33). 

Diante desse contexto é importante salientar a necessidade do 

educador estar em um processo permanente de formação continuada, pois o 

contexto educacional é apenas um dos complexos integrantes da sociedade que 

está em constante processo de transformação, dessa forma, é impossível oferecer 

aos alunos uma educação de qualidade sem o constante aperfeiçoamento da prática 

educativa, pois os conteúdos clássicos permanecem, mas a metodologia que deve 

ser utilizada para levar esse conhecimento científico deve estar em constante 

transformação, pois a cada geração temos um perfil de alunos diferentes, que 

incorporaram novas formas de linguagem e comunicação e que possuem novas 

estruturas cognitivas e habilidades.  
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5.  RELATO E ANÁLISE DA EXPERIÊNCIA DIDÁTICA  

Durante o ano de 2012, uma vez por semana os alunos 5º ano do 

Ensino Fundamental do Colégio de Aplicação, que estudavam no período matutino,  

deixavam a sala de aula e se dirigiam para o laboratório de informática localizado na 

Universidade Estadual de Londrina (UEL), mais especificamente, no Centro de 

Educação, Comunicação e Artes (CECA), onde permaneciam por uma hora, com as 

coordenadoras, colaboradoras do projeto e professora regente da sala. A sala era 

composta por 32 alunos, que tinham entre nove e doze anos. 

Na etapa inicial do projeto de intervenção, realizamos uma coleta de 

dados a fim de mapear o perfil dos alunos em relação ao acesso a computadores e a 

internet. Por meio da pesquisa constatamos que 87% dos alunos possuíam 

computadores com acesso a internet em suas casas, os demais tinham somente o 

computador sem acesso à internet ou não possuíam computador em suas casas.  

Neste aspecto é importante salientar que ainda temos uma parcela 

da população que não tem acesso a Internet em suas casas, e neste contexto, a 

escola se destaca como um importante meio para promover a inclusão digital a fim 

de “evitar que a introdução das novas tecnologias gere mais diferenças entre 

aqueles que têm e aqueles que não têm acesso á elas, tanto na comunidade como 

na escola” (TEDESCO apud XAVIER, 2005, p. 3). 

Segundo Xavier (2005), faz-se necessário promover a inserção das 

TIC no contexto escolar por meio de sua integração nos conteúdos curriculares e ao 

Projeto Político Pedagógico, assim como  planejar quais as estratégias de ensino e 

aprendizagem que o professor irá utilizar no decorrer do processo a fim de propiciar 

o acesso e o uso consciente, crítico, autônomo e ativo desses aparatos em função 

da práxis educativa. Partindo desse pressuposto, foram realizadas alguns encontros 

entre coordenadores, professores e colaboradores do projeto a fim de planejar as 

ações e atividades que seriam desenvolvidos no decorrer do processo. 

Desta forma, com o propósito de estimular o trabalho conjunto e 

promover a troca de informações entre si, o primeiro passo para a efetivação das 

atividades foi organizar aleatoriamente os alunos em duplas.  

A disposição das crianças em dupla levou em consideração o 

pressuposto de que os alunos possuem um nível de desenvolvimento que diferem 
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entre si, desta forma, por meio do trabalho colaborativo os mesmo tiveram a 

oportunidade de colocar em prática regras de convivência, compartilhando ideias e 

experiências, além de contribuir para a o resgate do companheirismo e do respeito 

entre si. Segundo Damiani (2008, p. 214 ), o trabalho colaborativo “visa atingir 

objetivos comuns negociados pelo coletivo, estabelecendo relações que tendem à 

não-hierarquização, liderança compartilhada, confiança mútua e co-responsabilidade 

pela condução das ações”.  

Contudo, vale salientar que essa relação entre os pares, isto é, entre 

alunos, não pressupõe a colaboração para a formação de conhecimentos científicos, 

pois essa tarefa cabe somente ao par mais experiente e desenvolvido, ou seja, 

àquele que consegue identificar pendências cognitivas e assim, planejar como agir 

sobre elas, e esta objetivação cabe ao “par professor” (MARTINS, 2011).  

No primeiro semestre, iniciamos o trabalho com uma atividade de 

interpretação do Hino Nacional, no qual os alunos tiveram que selecionar as 

palavras desconhecidas e procurar no dicionário online o significado das mesmas. 

Esta primeira atividade teve como propósito identificar os conhecimentos prévios dos 

alunos,  os mecanismos de pesquisas e os critérios que os mesmos utilizavam para 

interpretação das palavras selecionadas.  

É importante salientar que a letra do Hino Nacional possui várias 

palavras que não fazem parte do nosso vocabulário cotidiano, dificultando assim a 

sua interpretação. Desta forma, considerando que os alunos cantam constantemente 

o Hino Nacional em diversas ocasiões no contexto escolar sem entender 

especificamente a mensagem expressa na letra, consideramos de suma importância 

realizar este trabalho de interpretação do Hino Nacional a fim de desenvolver no 

aluno a necessidade de entender e interpretar devidamente os conceitos que eles 

(re)produzem.   

Como podemos observar na Figura 1, para a realização desta 

atividade, disponibilizamos a letra do Hino Nacional no aplicativo Word,  e por meio 

da ferramenta “revisão – novo comentário” os alunos selecionaram as palavras 

desconhecidas e por meio da internet, realizaram pesquisas nos dicionários online a 

fim de encontrar o significado das palavras selecionas. 
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    Figura 1: Atividade no Word 

 
   Fonte: Arquivo do projeto EDTIC 

 

Mediante ao acompanhamento das atividades constatamos que os 

alunos realizavam a atividade de forma mecânica, sem análise do conteúdo, 

utilizando somente o comando “copiar e colar”, quando questionávamos sobre o 

sentido da palavra, muitos não sabiam responder.  

Oliveira (2009) confirma esse procedimento em uma pesquisa 

realizada com alunos do sexto ano do ensino fundamental, no qual constatou que as 

estratégias de busca e pesquisas são realizadas ao acaso e sem orientações 

prévias, evidenciando uma prática escolar que não possibilita a construção do 

conhecimento científicos e nem o desenvolvimento cognitivo do aluno. 

Dessa forma, no decorrer das atividades procuramos orientar o 

aluno enfatizando a necessidade de ler atentamente o conceito das palavras a fim 

de significar o sentido da frase para entender a mensagem que o texto nos 

transmite. Oliveira (2009, p. 5), salienta que: 

Da mesma forma em que o professor ensina uma criança a ler e 
fazer as operações matemáticas, colocando os signos à disposição 
dos alunos, necessita também ensinar o aluno a utilizar as 
ferramentas da Internet, a fim de que não só se "copie, cole e 
imprima", ou simplesmente se reproduza informações sem nexo e 
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significado, mas possibilite a busca, comparação, análise e produção 
pessoal. 

Neste aspecto, é importante enfatizar a importância do planejamento 

de aula, pois é por meio deste que o professor irá traçar as estratégias tendo em 

vista o ponto de partida e os recursos que serão utilizados para atingir um 

determinado fim. 

Destarte, por meio da atividade de interpretação do Hino Nacional, 

procuramos identificar como o aluno realiza pesquisas na internet. Essa  

aproximação com o aluno nos permitiu perceber as diversas dificuldades que o 

mesmo enfrenta na construção do conhecimento científico, como identificar e corrigir 

erros de ortografia, perceber a dificuldade do aluno na leitura e interpretação de 

textos, assim como, chamar a atenção para a necessidade de pensar e  encontrar 

sentido na atividade realizada.  

Nesta perspectiva, Kratochwill (2007), enfatiza a possibilidade de 

avaliar o discente tendo como referências aspectos dialógicos a fim de propiciar 

tanto ao aluno como ao professor a aquisição de conhecimentos científicos 

baseados na ação-reflexão-ação, por meio da interação mútua entre ambos. 

A inserção das TIC em sala de aula pode ser um instrumento de 

avaliação diagnóstica, pois por meio da utilização dos vários mecanismos que a  

informática  oferece é possível identificar e trabalhar dificuldades particulares de 

cada aluno. Partindo desta perspectiva, ao finalizar a interpretação do Hino 

Nacional, realizamos uma nova  proposta de atividade, no qual os alunos tiveram 

que criar uma ilustração no aplicativo Paint a partir da  interpretação da letra do Hino 

Nacional. 

De maneira geral as duplas não tiveram dificuldade em utilizar as 

ferramentas do aplicativo. Como podemos observar na figura 2, os alunos  

conseguiram realizar a interpretação corretamente e fazer um desenho coerente, 

contudo,  observamos que algumas duplas demonstram dificuldade na interpretação 

do Hino Nacional, sendo necessário a mediação de um adulto na construção e 

(re)elaboração dos conhecimentos cientifícos. 
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        Figura 2 : Atividade Paint 

 
        Fonte: Arquivo Projeto EDTIC 

 

Assim, diante desse processo cabe ressaltar que o papel do 

professor mediador é de fundamental importância, visto que é ele quem deve 

mediar, incentivar as participações, provocar os diálogos e a reflexão dos alunos, e o 

olhar avaliativo deve estar presente a todo o momento, enquanto processo e não 

como forma de cobrança. 

Ainda neste semestre realizamos outra atividade que teve como 

proposta à construção de uma história em quadrinhos utilizando um software 

educativo denominado “HagáQuê”.  

Este software foi desenvolvido pelo NIED/UNICAMP com o objetivo 

de auxiliar no processo de ensino e aprendizagem de várias disciplinas. Como 

podemos observar na figura 3, trata-se de um editor de história em quadrinhos que 

possui vários componentes como, banco de imagens com diversas figuras e 

recursos de edição de imagens e sons. O  HagáQuê, possibilita a criança criar sua 

própria história, exercitando de forma lúdica e prazerosa a criatividade e a 

imaginação (NIED, 1999). 
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         Figura 3: Visão geral do HagáQuê 

 
        Fonte: O próprio autor 

 

Como a maioria dos alunos não conheciam o programa, o primeiro 

passo, foi realizar a explicação e demonstração das possibilidades de utilização das 

ferramentas do programa. 

De maneira geral, o comportamento dos alunos na realização dessa 

segunda atividade deixou claro que não basta inserir a utilização das TIC no 

contexto escolar, é necessário contextualizar as atividades com o cotidiano do aluno. 

Ou seja, as escolhas em relação aos instrumentos tecnológicos devem ser pautadas 

no perfil dos alunos, no conteúdo a ser trabalhado e nas características dos 

dispositivos (SANTOS; BRAGA, 2012), pois percebemos que os alunos realizaram a 

atividade com muita empolgação, criatividade e concentração, assimilando com 

muita rapidez e habilidade o uso das ferramentas do aplicativo. 

Por meio das observações do comportamento das crianças foi 

possível levantar algumas reflexões a respeito da contribuição da informática 

enquanto ferramenta de aprendizagem e de interação social.  

De maneira geral foi possível constatar que o uso de software como 

o HagáQuê pode promover o exercício da linguagem escrita e da produção de textos 

de forma divertida e prazerosa, além de estimular a cooperação, o diálogo e o 

intercâmbio de ideias entre os alunos. Pois, na execução desta atividade foi possível 

perceber que aquelas duplas que quase não interagiram entre si, ou seja, 

simplesmente se revezavam no uso do computador para executar a atividade de 
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interpretação do Hino Nacional, tiveram que estabelecer um processo de diálogo e 

interação para decidirem juntos o enredo, os personagens, o cenário que iriam 

utilizar na construção da história em quadrinhos.  

Outro aspecto interessante que chamou a atenção, foi que os alunos 

produziram sem perceber uma narrativa visual que envolveu a utilização de imagem, 

escrita  e som. Essa atividade permitiu trabalhar e estimular o desenvolvimento 

cognitivo da criança sob várias perspectivas de uma maneira prazerosa, divertida e 

estimulante.  

Pressupõe-se que a utilização do computador e da internet pode 

proporcionar três ordens de mediação: “mediação da ferramenta material: o 

computador enquanto máquina; a mediação semiótica através da linguagem e a 

mediação com os outros enquanto interlocutores” (FREITAS, 2009, p. 06). Além 

desses fatores a informática permite acionar vários canais sensoriais por meio da 

combinação de textos, cor, imagem, movimento e som, possibilitando assim que 

novos fatores intelectuais sejam utilizados, como a imaginação, memória e 

percepção.  

No segundo semestre, iniciamos uma nova atividade com os 

mesmos alunos do quinto ano do Ensino Fundamental do Colégio de Aplicação da 

Universidade Estadual de Londrina. A atividade teve como proposta vincular as 

atividades realizadas no laboratório de informática com o conteúdo estudado em 

sala de aula. O tema geral escolhido para desenvolver o trabalho foi “diversidade 

cultural” inserida no contexto do Estado do Paraná.  

Importante salientar que para a execução dos trabalhos no segundo 

semestre os alunos foram organizados novamente em duplas, sendo mantidas a 

mesma organização inicial do primeiro semestre. 

Destarte, no primeiro dia de atividade, realizamos a explicação de 

como seria realizado o trabalho no decorrer do semestre, e como cada dupla deveria 

proceder na execução do mesmo. De maneira geral as atividades a serem 

realizadas foram organizadas da seguinte forma: escolha do tema; problematização;  

pesquisa por meio da Internet; construção de um texto no aplicativo Word; 

sistematização em tópicos das principais informações e conceitos abordados no 

texto; construção de uma apresentação em PowerPoint e por fim cada dupla ficou 
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responsável de realizar a apresentação oral do seu trabalho para a comunidade 

escolar. 

No momento inicial da atividade, com a ajuda da professora regente 

da sala do quinto ano, procuramos instigar as duplas na escolha de um tema 

específico de  pesquisa, no entanto, com o intuito de perceber como os alunos se 

comportavam, se organizavam e realizavam pesquisas na internet, procuramos 

observar e intervir o mínimo possível na execução inicial das atividades.  

Davydov (1996), explica que para que os alunos se interessem por 

alguma atividade educativa, em primeiro lugar é necessário despertar no mesmo 

uma necessidade interna e a devida motivação para fazê-lo. Segundo Rubinstein:  

O pensamento efetua-se em forma de operações mentais 
conscientes e volitivas orientadas pelo atendimento de necessidades 
ou interesses do indivíduo. Como tal, efetua-se  como  um  processo  
mental  real,  ou  seja,  diretamente  vinculado  às  vivências 
subjetivas  da  realidade  objetiva.  A consciência  do  desafio  a  ser  
vencido  pelo  pensamento determina-o como um processo 
planejado, um sistema de operações intelectuais que possui um  
princípio  –  a  situação-problema  representada  pela  tarefa  –  e  
um  fim  –  a  consecução satisfatória da necessidade condicionada 
pela solução da referida situação (apud MARTINS, 2011, p. 154). 

Levando em consideração os pressupostos acima e os referenciais 

teóricos que nortearam este trabalho, permitimos que os alunos a partir do tema 

geral  “diversidade cultural do Estado do Paraná”, escolhessem um tema específico 

que lhe chamou a atenção e que gostariam de pesquisar, para posteriormente 

problematizá-los, e assim buscar por meio de pesquisa na internet, fontes que 

respondessem aos seus questionamentos. 

Inicialmente percebemos que as crianças tiveram uma imensa 

dificuldade em delimitar um tema específico e um problema para nortear suas 

pesquisas, no entanto, aos poucos, por meio da mediação procuramos envolver os 

alunos com o processo de pesquisa, delimitando assim um tema que realmente 

chamava sua atenção.  

Os principais temas escolhidos pelos alunos foram: cultura indígena; 

comidas típicas do Estado do Paraná; rios do Paraná; população do Paraná; turismo 

no Estado do Paraná; cultura negra, cultura japonesa entre outros. Embora tenha 

ocorrido a escolha do mesmo tema por diversas duplas, observamos que cada 

trabalho possuía uma especificidade própria no texto, nas imagens e na estética. 
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Essa especificidade foi sendo construída conforme as crianças se envolviam com o 

processo de pesquisa e construção do conhecimento. 

Por meio do acompanhamento do processo inicial da atividade, foi 

possível constatar que os alunos não estão acostumados a terem autonomia para 

desenvolver suas atividades, a pensar, questionar, eles estão condicionados a um 

ensino e aprendizagem no qual o aluno permanece passível diante do conteúdo 

exposto pelo professor, restando apenas seguir as instruções e responder às 

perguntas propostas por outro. Nesta perspectiva Nunes (2000, p. 18), salienta que: 

Sem a devida compreensão das determinações sociais que 
incorporam o quê ensinar, como ensinar e para que ensinar, a escola 
tende a reproduzir em sua prática educativa um trabalho alienado, 
um ensino mecânico e burocrático, tão presente ainda nas escolas: o 
professor passa ou dita a matéria (prima pelo verbalismo), os alunos 
escutam atentamente e copiam o que foi transmitido e tentam 
reproduzir fielmente nas provas o que conseguiram reter de maior 
número de informações possíveis.  

É possível constatar por meio dos pressupostos acima que a 

atividade de pensamento lógico, raciocínio e elaboração de perguntas, normalmente 

não fazem parte do cotidiano das escolas. 

Destarte, durante o processo de intervenção observamos também as 

estratégias de pesquisas que os alunos utilizavam para buscar a fontes, assim como 

a construção do texto, a motivação e suas dificuldades.  

No aspecto geral, constatamos que a motivação e 

consequentemente a construção do saber ocorre com mais facilidade quando o 

aluno consegue relacionar o conteúdo estudado com experiências vivenciadas no 

seu contexto, caso contrário às atividades são realizadas de forma mecânica, como 

uma mera obrigação, pois os alunos “não conseguem reconhecer nos conteúdos de 

ensino um significado socialmente útil daquilo que foi ensinado e supostamente 

aprendido (NUNES, 2000, p. 17). 

Em relação às estratégias de pesquisa, a grande maioria não se 

preocupou de onde eram retiradas as informações, não questionaram se o conteúdo 

disponível no meio eletrônico é fonte confiável e quem as escreveu.  

Outro fator que chamou bastante a atenção nesta atividade, foi a 

dificuldade que a maioria dos alunos apresentou em relacionar as respostas 
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encontradas na web com as perguntas e questionamentos que os mesmos 

elaboraram.   

Diante dessa problemática, considero que cabe a escola promover o 

acesso (produção, interpretação) aos diversos tipos de texto que circulam 

socialmente para que o aluno aprenda a fazer uso da linguagem a fim de satisfazer 

as necessidades pessoais, assim como favorecer a reflexão crítica e imaginativa 

desenvolvendo a autonomia em todos os sentidos. (BRASIL, 1997). 

Toda educação verdadeiramente comprometida com o exercício da 
cidadania precisa criar condições para o desenvolvimento da 
capacidade de uso eficaz da linguagem que satisfaça necessidades 
pessoais que podem estar relacionadas às ações efetivas do 
cotidiano, à transmissão e busca de informação, ao exercício da 
reflexão. De modo geral, os textos são produzidos, lidos e ouvidos 
em razão de finalidades desse tipo (BRASIL, 1997, p. 20). 

A língua é um sistema de signos histórico e social que possibilita ao 

homem significar o mundo e a realidade. Assim, aprendê-la é aprender não só as 

palavras, mas também os seus significados culturais e, com eles, os modos pelos 

quais as pessoas do seu meio social entendem e interpretam a realidade e a si 

mesma. A linguagem verbal possibilita ao homem representar a realidade física e 

social e, desde o momento em que é aprendida, conserva um vínculo muito estreito 

com o pensamento. Possibilita não só a representação e a regulação do 

pensamento e da ação, próprios e alheios, mas, também, comunicar ideias, 

pensamentos e intenções de diversas naturezas e, desse modo, influenciar o outro e 

estabelecer relações interpessoais anteriormente inexistentes (BRASIL, 1997).  

Após constatar as estratégias utilizados pelos alunos na primeira 

etapa do processo, procuramos intervir na produção do trabalho direcionando e 

instigando os alunos com perguntas e hipóteses a fim de complementar e estimular 

a realização do trabalho. Buscamos também orientar as crianças a respeito dos 

principais critérios e cuidados que devemos ter ao se realizar uma pesquisa por meio 

da internet.  Neste momento, foi necessário discutir com os alunos as características 

da web no momento histórico em que vivemos, no qual qualquer indivíduo com 

acesso à internet é capaz de produzir e disseminar conteúdos e informações.  De 

acordo com Pierre Levy ( 1999, p. 63): 
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Podemos distinguir três grandes categorias de dispositivos 
comunicacionais: um-todos, um-um e todos-todos. A imprensa, o 
rádio e a televisão são estruturados de acordo com o princípio um-
todos: um centro emissor envia suas mensagens a um grande 
números de receptores passivos e dispersos. O correio ou o telefone 
organizam relações recíprocas entre interlocutores, mas apenas para 
contato de indivíduo a indivíduo ou ponto a ponto. O ciberespaço 
torna disponível um dispositivo comunicacional original, já que ele 
permite que comunidades constituam de forma progressiva e de 
maneira cooperativa um contexto comum (dispositivo todos-todos).  

Levy (1999) salienta ainda que na categoria todos-todos a 

comunicação acontece independente do sentido e da representação que o receptor 

terá acerca da informação recebida. 

Desta forma, como no primeiro momento, quase todas as crianças 

lançaram da mão da Wikipédia e do Yahoo Answers, obrigou-nos a fazer uma 

discussão com os mesmos, a respeito da edição de conteúdos, explorando os sites. 

Importante salientar que uma das crianças faz a seguinte observação: 

 

Nossa, preciso avisar meu pai, que a Wikipédia não é confiável, 
porque ele só usa ela (Aluno x). 

 

Ler e interpretar no hipertexto, são condições necessárias ao 

homem. É preciso propiciar espaço, tempo/escolar para aprendizagens que levem 

em conta a linguagem web em seus múltiplos aspectos. 

Seres essencialmente interpretantes que somos precisamos 
conhecer as características e peculiaridades do hipertexto, enquanto 
economia de escrita/leitura revolucionária, embora não usurpadora 
absoluta do lugar do livro impresso [...] (XAVIER, 2005, p. 171). 

Vale salientar que a educação formal deve ter como pressuposto 

mediar esse processo de captação da realidade além de suas aparências empíricas, 

pois o pensamento abstrato não ocorre por meio de acumulo de informações, e sim 

com “o desenvolvimento da ‘capacidade de pensar abstratamente’, sem o qual o 

questionamento da realidade e a elaboração de quaisquer projetos na direção da 

concretização de algo que ainda não exista, torna-se, na melhor das hipóteses, 

muito difícil” (MARTINS, 2011, p. 178 – 179). 

O momento de pesquisa e construção do texto no Word exigiu 

atenção especial, pois os alunos simplesmente digitavam a pergunta relacionada ao 

seu tema no campo de busca, abriam a primeira  opção que encontravam, realizam 
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a leitura dos primeiros parágrafos e davam o comando “copiar e colar”. Percebemos 

que os alunos não se preocupavam em ler todo o conteúdo para analisar se as 

fontes encontradas respondiam de forma correta aos seus questionamentos. 

Neste sentido, é importante destacar o papel do professor  

mediador, pois diante de tantas informações disponíveis na internet, cabe ao 

professor orientar o aluno no processo de transformação da informação em 

conhecimento elaborado, ou seja, capacitar os alunos a realizar tarefas mais 

complexas, no qual é necessário analisar, classificar os aspectos interrelacionando-

os com outros temas ou fenômenos (DAVYDOV, 1999). 

Segundo Coll e Monereo (2010, p. 17), o desenvolvimento das TIC 

deve ser baseado na “possibilidade de utilizar sistema de signos, linguagem oral, 

linguagem escrita, imagens estáticas, imagens em movimento, símbolos 

matemáticos, notações musicais, etc”, a fim de representar a informação e transmiti-

la. Considerando esses pressuposto, após a realização da pesquisa e da produção 

do texto, orientamos os alunos a realizarem a sistematização dos resultados das 

pesquisas em uma apresentação de PowerPoint.  

Como a maioria dos alunos não conhecia a ferramenta houve a 

necessidade de realizar uma demonstração dos recursos e possibilidades que o 

aplicativo possui. Este foi um momento que chamou bastante atenção devido ao 

comportamento das crianças, pois no decorrer da demonstração eles se mostraram 

bastante empolgados e até surpresos com os recursos do aplicativo. Se antes os 

alunos se mostravam ansiosos em terminar as atividades para utilizar o computador 

como fonte de entretenimento, a partir deste dia eles passaram a ficar ansiosos para 

 finalizar a pesquisa e a produção do texto a fim de iniciar a produção da 

apresentação no PowerPoint. 

No momento inicial de elaboração do PowerPoint notamos que os 

alunos simplesmente copiavam trechos do textos e colavam nos slides do aplicativo, 

sem se preocupar com a estética, disposição dos texto, tamanho da fonte, excesso 

de informações, ou seja, as duplas estavam produzindo um material para si mesmo. 

Desta forma, foi necessário explicar que este tipo de produção geralmente é 

destinada para mostrar uma ideia para “o outro”, sendo portanto, necessário cuidado 

com o excesso de informações, com a estética, a clareza na exposição das 

informações. 
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 Sendo assim, apesar da empolgação dos alunos diante da 

variedade de recursos que o PowerPoint oferece, o processo de elaboração da 

atividade exigiu uma intervenção constante, pois os alunos tiveram que aprender a 

sintetizar o texto elaborado no Word em tópicos, explicitando as principais ideias 

contidas no trabalho, além de aprender a selecionar as imagens para ilustrar o 

trabalho, pois devido ao vasto banco de imagens que a Internet possui foi 

necessário orientar os alunos na análise das informações contidas nas imagens, 

pois nem sempre a imagem encontrada retratava o contexto em específico da 

pesquisa. Na figura 4, podemos visualizar como foi o processo de construção do 

mesmo. 

 

           Figura 4: Atividade PowerPoint 

 
            Fonte: Arquivo Projeto EDTIC 
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De maneira geral no segundo semestre foi perceptível á mudança de 

comportamento dos alunos, pois constatamos que as mesmas se encontravam tão 

envolvidas com o processo de pesquisa, produção de texto e na produção da 

apresentação do PowerPoint que raramente eles pediam para acessar as redes 

sociais e os jogos. Segundo Dilli (2008, p. 147): 

Os conteúdos escolares (científicos) tornam-se mais significativos 
para a criança, ou, para o aluno, quando ele consegue fazer 
conexões com os conhecimentos já adquiridos na sua experiência de 
vida, ou seja, quando é capaz de, a partir de seus conhecimentos 
prévios, fazer relações com o conteúdo que deve ser aprendido, 
modificando, reconstruindo, enriquecendo os esquemas de 
conhecimento que possuía anteriormente. 

Neste aspecto, a atividade desenvolvida com o auxilio das TIC, 

permitiu que o aluno exercesse uma certa autonomia para explorar diversas 

informações, visualizar, manipular imagens e ferramentas, utilizar diversos recursos 

para representar, modificar e construir seu próprio conhecimento. Fatores esses, 

preponderante para o envolvimento do aluno com a atividade. 

No entanto, apesar da atitude positiva dos alunos diante dessa nova 

experiência, observamos que muitos deles, apresentaram dificuldades em relação a 

alfabetização, ou seja, dificuldades em relação a escrita e a leitura e 

consequentemente a interpretação de textos. 

Conforme explica Martins (2011, p. 147), a aquisição da leitura e 

escrita não se limita ao domínio mecânicos e na decodificação das letras, é 

necessário compreender a que a linguagem escrita proporciona à criança “o domínio 

de um sistema simbólico altamente complexo” que instrumentaliza seu  

desenvolvimento psíquico superior, ou seja, permite a formação de comportamentos 

culturais que possibilitará domínio sobre si mesmo e sobre seu contexto. Nos vários 

tipos de linguagem “se manifesta, pois, o ser social do homem e de sua consciência, 

posto a tornar-se, em unidade com o pensamento, a ferramenta matricial para a 

construção do conhecimento e orientação no  mundo” (MARTINS, 2011, p. 151). 

Destarte, as dificuldades com a leitura e escrita acabam interferindo 

não só na execução das atividades, mas também no desenvolvimento cognitivo do 

aluno, em suma no seu processo de humanização enquanto ser social. E diante 

deste contexto, vale destacar que a tecnologia por si só não se mostra eficaz na 

construção do conhecimento científico, é necessário que o professor reconheça as 



59 

 

 

dificuldades de cada aluno e crie estratégias de ensino e aprendizagem utilizando a 

informática como ferramenta a fim de facilitar e incentivar o desenvolvimento 

cognitivo do aluno.  

Como atividade final do projeto de intervenção, organizamos uma 

apresentação do trabalho realizado pelas crianças aos pais e a equipe pedagógica 

da escola, no qual cada dupla teve a oportunidade de mostrar a síntese do seu 

trabalho de pesquisa por meio de uma apresentação no PowerPoint. 

Esta etapa do processo teve como intenção realizar uma síntese 

final acerca de cada conteúdo trabalhado pelos alunos, além de possibilitar aos 

mesmos a devida utilização do uso e formas da linguagem oral em diferentes 

situações de acordo com a necessidade do contexto, pois as situações de 

comunicação variam de acordo com a exigência formal e da intencionalidade de 

comunicação (BRASIL, 1997). 

Trabalhar com a linguagem oral no contexto escolar requer um certo 

cuidado, pois não se trata de reproduzir uma linguagem que os alunos utilizam no 

cotidiano, deve-se planejar uma ação pedagógica  a fim de promover situações que 

exijam atividades de produção, reflexão, interpretação, observações de uma 

variedade de textos orais e proporcionar várias situações de forma que o alunos 

possam ter contato com diversos aspectos formais, tipos de assuntos e contextos, 

“que demandam a fala, escuta e/ou reflexão sobre a língua. Supõe também um 

profundo respeito pelas formas de expressão oral trazidas pelos alunos [...]” 

(BRASIL, 1997, p. 39).  

Dessa forma se torna essencial que o aluno aprenda a transitar 

entre situações informais e aquelas mais estruturadas e formais a fim de aprender 

como e quando utilizá-las. 

É preciso que as atividades de uso e as de reflexão sobre a língua 
oral estejam contextualizadas em projetos de estudo, quer sejam da 
área de Língua Portuguesa, quer sejam das demais áreas do 
conhecimento. A linguagem tem um importante papel no processo de 
ensino, pois atravessa todas as áreas do conhecimento, mas o 
contrário também vale: as atividades relacionadas às diferentes 
áreas são, por sua vez, fundamentais para a realização de 
aprendizagens de natureza linguística (BRASIL, 1997, p. 20). 

Normalmente a exposição oral não é ensinada nas séries iniciais, no 

entanto, o PCN (1997) enfatiza a importância de criar situações de exposição oral  
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desde as séries iniciais, pois essas permitem a articulação da língua oral e escrita e 

a interdisciplinaridade entre diversas áreas do conhecimento.  

Propostas desse tipo requerem a explicação prévia dos seus 
objetivos, a antecipação de certas dificuldades que podem ocorrer, a 
apresentação de pistas que possam contribuir para a compreensão, 
a explicitação das atitudes esperadas pelo professor ao longo da 
atividade, do tempo aproximado de realização e de outros aspectos 
que se façam necessários (BRASIL, 1997, p.40). 

Levando em conta os pressupostos citados acima, procuramos 

proporcionar aos alunos o desenvolvimento da linguagem oral, assim, como a 

postura, a entonação, a necessidade do domínio do conteúdo, do respeito as 

singularidades do outro e o trabalho em conjunto. 

As apresentações permitiu observar o desenvolvimento que os 

alunos tiveram durante todo o processo percorrido, pois as duplas demonstraram 

domínio e segurança na apresentação do conteúdo pesquisado, pode-se perceber 

que houve realmente a apropriação do conteúdo trabalhado. 

Em um aspecto geral, a apresentação representou um momento de 

avaliação geral e mútua, no qual foi possível avaliar tanto a apropriação dos 

conteúdos como também da oralidade, a leitura, a desenvoltura, e principalmente 

permitiu aos alunos saírem da condição de aprendiz passivo e se transformarem em 

sujeitos ativo, que assimila parte do conhecimento empírico, assimila o conceito 

científico e (re)elabora seu próprio conhecimento científico de forma participativa e 

autônoma. 

Segundo o PCN (1997), o expressar oralmente exige confiança em 

si mesmo, dessa forma, é necessário proporcionar ambientes que permitam aos 

alunos se expressarem, isto é, dizerem o que pensam, o que sentem e o que 

esperam. A escola deve ser um espaço que respeite e considere as diversidades, as 

diferenças, a voz e a vez dos alunos, pois somente por meio desses que será 

possível desenvolver adequadamente a expressão oral do aluno. 

Contudo, um fator que merece destaque é o papel que o professor 

mediador desempenha neste processo, pois as estratégias de ensino e 

aprendizagem utilizada pelos professores em sala de aula é um fator determinante 

para o sucesso ou fracasso de qualquer atividade independente das ferramentas 

utilizadas, dessa forma, no processo de construção do conhecimento por meio do 
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uso da informática como ferramenta de ensino, o papel do professor é  de 

fundamental importância, pois quando temos um professor ativo, que usa o 

momento da intervenção no laboratório de informática para reelaborar e resgatar os 

conteúdos ensinados dentro da sala de aula, temos um aproveitamento e um 

progresso maior do aluno em relação as atividades propostas. 

 
5.1 APRENDIZAGENS E PERCEPÇÕES DOS ALUNOS 

 

Na etapa final da experiência, realizamos um levantamento com os 

alunos participantes do projeto por meio de questionários com questões abertas que 

teve como objetivo apreender as principais aprendizagens, percepções e 

dificuldades encontradas pelos alunos no decorrer das atividades, pois 

consideramos as representações que os alunos construíram a partir da experiência 

vivenciada de suma importância para discutir como e quais as contribuições da 

utilização das TIC para a construção do conhecimento científico.  

Na primeira questão, os alunos foram indagados acerca das 

aprendizagens adquiridas no decorrer da intervenção. 

 

             Gráfico 1 – Aprendizagens dos alunos por meio do projeto 

 
              Fonte: o próprio autor  

 

No gráfico 1, podemos observar que 44% dos alunos disseram ter 

aprendido acerca do conteúdo pesquisado, 26% destacaram ter aprendido a 

44% 

26% 

15% 

9% 
6% 

O que eu aprendi até hoje no projeto? Como aprendi? 

Sobre o Paraná (conteúdo pesquisado) 
A manusear os aplicativos (Word, hagaquê, Powerpoint) 
Eu aprendi muita coisa 
Que existem sites que não são confiáveis 
A trabalhar com a internet 
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manusear os vários aplicativos e ferramentas utilizados durante as atividades e 9% 

enfatizaram ter aprendido que nem tudo que esta disponível na internet é confiável, 

que é preciso investigar quem escreveu a informação, ou seja, a origem, a 

veracidade e  a procedência da informação. Neste contexto, convém destacar que 

as escolas e os agentes educacionais são os detentores da cultura elaborada, e 

esses são capacitados para efetivar as transmissão desses conhecimentos de forma 

segura e significativa. E diante de tantas informações que circulam na internet, 

somente um profissional devidamente capacitado poderá filtrar, selecionar e 

sistematizar de forma contextualizada as informações que podem ser assimiladas 

enquanto conhecimento científico. 

Outro fator relevante nas respostas dos alunos, foi a constatação de  

que houve uma aprendizagem significativa em relação ao tema abordado, além da 

aprendizagem no manuseio das ferramentas.  

Segundo Martins (2001), para que ocorra o desenvolvimento do 

sujeito é necessário um planejamento intencional envolvendo forma e conteúdo, ou 

seja, é necessário a articulação de funções como a atenção voluntária, memória 

lógica, comparação, generalização e abstração baseado em saberes historicamente 

sistematizados a fim de requalificar as funções psíquicas e “incidir na personalidade 

dos indivíduos, posto que nela sintetizam-se todas as propriedades culturalmente 

formadas” (VYGOTSKY apud MARTINS, 2001 , p. 219). 

É importante enfatizar a necessidade de reestruturar as práticas 

pedagógicas, proporcionando a articulação e o diálogo entre várias linguagens e 

ferramentas disponíveis no contexto virtual, considerando assim a compreensão e o 

sentido que os educandos atribuem à construção do conhecimento científico.  

Quando os alunos foram questionados acerca do que mais haviam 

gostado durante as atividades, 50% dos alunos responderam que gostaram dos 

aplicativos “HagáQuê” e “PowerPoint”, 23% gostaram de todas as atividades 

desenvolvidas e 11% gostaram de realizar pesquisas na Internet. Conforme 

podemos visualizar no gráfico 2, tivemos uma aceitação positiva de 100% dos 

alunos em relação as atividades desenvolvidas no laboratório de informática. 
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               Gráfico 2 – Opiniões positivas dos alunos sobre o projeto 

 
               Fonte: o próprio autor 

 

De acordo com Maciel (2011), a forma como o contexto escolar é 

organizado, com atividades selecionadas e preestabelecidas limita a abertura para o 

novo para o exercício da autonomia, da coparticipação e o diálogo com a 

comunidade escolar. 

Nesse sentido convém destacar que os aplicativos “HagáQuê” e 

“PowerPoint”, foram citados por 50% dos alunos, sendo uns dos aplicativos que mais 

chamou a atenção, talvez pela possibilidade dos mesmos se posicionarem na 

condição ativa de “criador”, ou seja, foi permitido aos alunos a (re)elaboração e a 

produção do seu próprio conhecimento e a socialização com a comunidade escolar. 

E quando questionadas sobre o que menos gostaram, no gráfico 3, 

demonstra que 81% dos alunos afirmaram que gostaram de tudo, no qual 7 % 

responderam que não gostaram das pesquisas na Internet, 6 % de ter que trabalhar 

e duplas, 3% de elaborar as questões e apenas 3% disseram não terem gostado de 

não poder jogar. 
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             Gráfico 3 – Opiniões negativas dos alunos sobre o projeto 

 
              Fonte: o próprio autor 

 

Nesta questão observamos que as principais queixas fazem 

referências a organização dos trabalhos em duplas, na necessidade de pesquisa e 

sistematização dos conceitos, em nenhum momento os alunos se queixaram dos 

aplicativos utilizados durante as atividades.   

Diante dessa constatação vale destacar que a construção do 

conhecimento científico é um processo, no qual o aluno realiza um trabalho 

intelectual visando a objetivação do conhecimento em um produto final. No entanto, 

esse processo nem sempre é prazeroso ao aluno, pois ainda persistem no sistema 

educacional práticas de ensino e aprendizagem pouco atrativas e estimulantes. 

Neste sentido, a incorporação das TIC no contexto escolar pode  

promover a construção do conhecimento científico de forma prazerosa e envolvente, 

amenizando assim problemas de indisciplina, de desmotivação e a falta de atenção 

em sala de aula. Pois a forma como o sistema pedagógico esta organizado faz com 

que os alunos não se reconheçam e nem compreendam as regras impostas no 

ambiente escolar, sentindo-se desmotivados, não compreendidos, acarretando 

assim, um sentimento de frustração, pois “percebem-se com incompetentes e 

desvinculado no ambiente educacional, afinal seus interesses e opiniões não são 

levados em conta” (MACIEL, 2011, p. 324). 
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Na última questão como mostra o gráfico 4, os alunos foram 

questionados se haviam gostado do projeto de maneira geral, como resposta 63% 

afirmaram ter gostado, pois acharam as atividades “legal”, apenas 4% dos alunos 

afirmaram ter gostado “mais ou menos”, pela falta de experiência e pela falta de 

ajuda, 15% afirmaram ter gostado de manusear o computador e 11% disseram ter 

gostado de pesquisar e 7% disseram ter gostado das professoras. 

 

             Gráfico 4 – Avaliação dos alunos acerca do projeto 

 
              Fonte: o próprio autor 

 

Diante da análise desses dados é possível perceber a necessidade 

de mediação do professor, acabando assim com o “mito” de que a presença do 

professor se torna desnecessária mediante a facilidade de acesso a informação no 

meio virtual.  

Segundo Sforni (2010), o conhecimento acumulado pela 

humanidade está somente posto nos objetos, desta forma, é por meio da mediação 

que o aluno passa a assimilar o objeto e os fenômenos em questão.   

[...] para que a apropriação ocorra, a comunicação verbal e prática 
devem ser intencionalmente dirigidas para a reprodução das ações 
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adequadas com o objeto em pauta, de modo que sejam apropriadas 
pela criança como instrumentos simbólicos que permitem a ação 
mental com o mundo circundante. Com o processo de internalização, 
as marcas externas – os signos – são transformadas em processos 
internos de mediação do sujeito com o mundo (SFORNI, 2010, p. 7). 

E este processo, só será efetivado com a interação entre professor e 

aluno, no qual o professor tendo o domínio dos conteúdos buscará uma metodologia 

e ferramentas de torná-lo acessível aos alunos. 

Segundo Leontiev (apud SFORNI, 2010), todo conhecimento 

produzido pelo homem, esta expresso nos objetos e no conhecimento científico, 

sendo, portanto uma cultura produzida fora do sujeito, nesse sentido, quando 

dizemos que as formas de cultura foram apreendidas pelo sujeito significa que foram 

efetivadas operações motoras e mentais para o uso dos instrumentos, ou seja, um 

instrumento que era externo se transforma e parte constituinte do corpo do sujeito, 

mediante a sua atividade física e mental. 

 Diante da intervenção, das observações e das análises das 

respostas dos alunos, foi possível perceber que os mesmos transitam com 

naturalidade, habilidade e realizaram as atividades com entusiasmo e prazer, 

mostrando que é possível utilizar as TIC como ferramentas para estimular a 

aprendizagem. No entanto, é essencial desenvolver estratégias didáticas que tornem 

o aluno um ser ativo e envolvido com sua própria aprendizagem.  

Estamos recebendo estudante menos preparados em linguagem e 
matemática em nossas aulas, entretanto, também é muito provável 
que estejamos recebendo alunos digitais com mais capacidade de ler 
imagens visuais como representações do espaços tridimensional; 
capacidade de criar mapas mentais; habilidade de realizar 
observações; formular hipóteses; definir estratégias; capacidade de 
focar várias coisas ao mesmo tempo e de responder rapidamente a 

estímulos inesperados (FAVA, 2012, p. 64). 

Essas habilidades cognitivas não são novas, porém, possuem uma 

intensidade e combinações diferentes, assim, torna-se importante que os 

educadores desenvolvam metodologias que tenha como objetivo aproveitar essas 

habilidades para trabalhar o desenvolvimento cognitivo do aluno. 

Ainda cultiva-se a ideia de que as aulas devem ter um caráter 

extremamente rigoroso, enfadonhas e maçantes, tornando assim, o ensino 

incompatível com a diversão e prazer. Contudo, considero que os nativos digitais 
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possuem novas características e necessitam de um ambiente de ensino e 

aprendizagem mais envolvente e motivador. Segundo Fava (2012, p. 96) “o mundo 

em redes requer um docente que saiba oferecer causas, muito mais que conteúdo, 

que promova o desafio e a necessidade, que estimule e não apenas exija”. 

Consideramos que as TIC não muda o conteúdo que devemos 

aprender, mas muda o modo como aprendemos e deve ser vista como uma 

ferramenta alternativa de ensino e aprendizagem. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Mediante as análises e reflexões realizadas nos decorrer deste 

trabalho, cujo foco fora investigar como os alunos interagem com a informática em 

atividades dirigidas e verificar se sua utilização enquanto ferramenta pedagógica 

pode auxiliar na construção do conhecimento científico, foi possível constatar que as  

crianças transitam com naturalidade e sem dificuldades entre os diversos tipos de 

ambientes tecnológicos, e que para a grande maioria  essas novas tecnologias já 

fazem parte do seu cotidiano, no entanto, para algumas crianças o computador e a 

Internet é entendido apenas como um instrumento de lazer e diversão. 

Atualmente temos alunos com um perfil totalmente diferente de 

tempos remotos. Ou seja, são sujeitos que cresceram e estão em contato com uma 

nova linguagem e formas de interação que gradativamente vem transformando o 

desenvolvimento cognitivo e social, pois a atividade mental é decorrente da 

assimilação de signos, das relações sociais e da cultura. Essa apropriação das 

várias formas e usos da linguagem é o que permite a interação do sujeito com o 

mundo externo, possibilitando o desenvolvimento dos processos mentais superiores. 

Esse contexto de inúmeras inovações tecnológicas que surgem em 

um ritmo acelerado requer a elaboração de um sistema de ensino que seja capaz 

utilizar essa produção tecnológica em prol da educação, ou seja, como incentivo 

para o aprendizado do aluno, e que tenha o compromisso de formar cidadãos 

críticos e conscientes, além de propiciar o desenvolvimento de habilidades 

cognitivas a fim de favorecer sua formação como um todo. Em suma a educação 

deve ter como pressuposto buscar caminhos para a apropriação das objetivações 

humanas enquanto processo histórico a fim de efetivar a formação do sujeito de 

forma plena e universal. 

Neste aspecto, a participação no projeto foi essencial para 

compreender quais os caminhos e as possibilidades que a informática oferece 

enquanto ferramenta pedagógica, pois por meio do contato com os alunos foi 

possível constatar que a utilização dos aplicativos e ferramenta de informática em 

sala de aula pode  facilitar  a  construção  do conhecimento científico, visto que 

esses instrumentos possibilitam a observação de diversos aspectos de um conteúdo, 

oferecendo várias formas de linguagens e de expressão.  



69 

 

 

Mediante a essas novas configuração pressupõe-se que a escola 

deve levar para a sala de aula as tecnologias da contemporaneidade para auxiliar no 

desenvolvimento cognitivo do aluno e também para que os mesmos possam 

compreender e construir um conhecimento crítico acerca da cultura no qual estão 

inseridos, pois é preciso considerar que a internet se tornou um importante meio que 

vem sendo utilizado como instrumento de dominação e de padronização das formas 

de agir, pensar e se comportar, esvaziando a criticidade e a capacidade de analisar 

os fatos relevantes com profundidade. 

Outro fator que não podemos esquecer é que atualmente 

encontramos vários tipos de informações no ambiente virtual contribuindo para a 

disseminação da ideia de que a escola deixou de ser o único meio de aprendizagem.  

Contudo, é preciso lembrar que as informações são "jogadas" na 

rede sem nenhum critério ou filtro que verifique a veracidade de sua origem e o 

impacto que pode causar aos leitores. Durante as intervenções foi possível observar  

que essas informações muitas vezes são utilizadas sem critérios e sem a devida 

análise dos conteúdos, desta forma, cabe a escola enquanto detentora do saber 

elaborado a responsabilidade de direcionar e mediar a transformação dessas 

informação em conhecimento científico.   

Destarte, quando negamos aos alunos o acesso e a utilização dos 

meio tecnológicos, de certa forma estamos nos eximindo da responsabilidade da 

formação de cidadãos críticos e conscientes, além de deixar a margem grande 

parcela de alunos que não tem acesso a todos esses aparatos tecnológicos fora do 

contexto escolar. 

Desta forma, é de suma importância que o professor reconheça e  

incorpore  em  sua  prática pedagógica a utilização do conjunto de signos disponível 

no contexto das novas tecnologias a fim de contribuir para o desenvolvimento 

cognitivo e um aprendizado mais efetivo dos alunos. No entanto, essa incorporação 

das TIC no contexto escolar deve ocorrer de forma significativa e contextualizada  

com  os  conceitos  científicos, por meio da readequação de procedimentos teóricos 

e metodológicos.  

Neste contexto, é essencial que os educadores estejam em um 

constante processo de aperfeiçoamento da prática educativa, pois, os conceitos 

científicos considerados clássicos permanecem, mas as metodologias e ferramentas 
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de ensino e aprendizagem devem estar em constante renovação, a fim de 

possibilitar o acesso aos conhecimentos clássicos de forma contextualizada com a 

realidade na qual o educando está inserido. 
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ANEXO A - Questionário 

 

Nome: 
Idade: 
 

1. O que eu aprendi até hoje no projeto? Como aprendi? 

2. O que mais gostei de realizar no projeto? 

3. O que menos gostei de realizar no projeto? 

4. O que achei mais difícil? Por quê? 

5. Gostei de vir ao projeto? Por quê? 

 

 

 


