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RESUMO 
 
 
 
Com a finalidade de garantir o processo de ensino e aprendizagem da língua escrita e falada, o 
governo do Estado de São Paulo estabeleceu como currículo oficial os Programas Ler e 
Escrever (2007) e o EMAI (2012), já nas escolas municipais de Bauru SP a partir de 2013, 
entrou em ação o Currículo Comum, visando unificação curricular. O currículo tem um vasto 
campo de definições, que variam de acordo com a concepção dos autores, assim como a sua 
prática pode ocorrer de diferentes maneiras resultantes da visão de mundo e do trabalho 
docente. Assim, o presente trabalho teve como finalidade analisar a relação entre o currículo 
das escolas estaduais e municipais de Bauru no que tange sua articulação com o uso das 
tecnologias nos anos iniciais do ensino fundamental, contrapondo proposta curricular e prática 
docente. Para isso, foi necessário verificarmos a visão de professores sobre esse processo, 
uma vez que estes são os responsáveis por colocar o currículo em ação e articulá-lo com o uso 
das tecnologias. Inúmeros autores apontam o uso das tecnologias na educação para 
proporcionar avanços qualitativos na aprendizagem escolar, desta forma indagamos se há a 
articulação no cotidiano das escolas estaduais e municipais, diante dos currículos vigentes. 
Para responder essas e as demais indagações, realizamos uma pesquisa empírica de base 
qualitativa que utilizou como instrumento de coleta de dados: análise bibliográfica, 
documental, entrevista e questionário com nove professores de escolas públicas da cidade de 
Bauru, na qual identificamos que há flexibilidade curricular para a articulação ao uso das 
tecnologias. Contudo, também há diversos desafios e possibilidades relacionados às políticas 
públicas e à capacitação dos professores para lidar com as exigências da Era Digital.  
 
 

Palavras-chave: Currículo. Educação. Tecnologia. Programa Ler e Escrever. EMAI. 

 



 
 

ABSTRACT 

 
In order to ensure the teaching and learning process of written and spoken language, the state 
government of São Paulo established as the official curriculum Read and Write Program 
(2007) and EMAI (2012). In municipal elementary schools in Bauru SP, since 2013, went into 
action the Common curriculum, targeting a unified curriculum. The curriculum has a wide 
range of definitions, which vary according to the conception of the authors, as well as its 
practice can occur of different ways resulting from the worldview and teacher's work. So, this 
study aimed to analyze the relationship between the curriculum of state and municipal schools 
in Bauru regarding its articulation with the use of technology in the early years of elementary 
school, opposing proposal curriculum and teaching practice. For this, was necessary check the 
view of teachers on this process, because they are responsible for putting the curriculum in 
action and link it with the use of technology. Several authors report that the use of technology 
in education to provide qualitative advances in school learning, thereby we asked whether 
there is a joint in the daily life of state and municipal schools, through the existing curriculum. 
To answer these and other questions in this work, we realized a qualitative empirical research 
base that used as an instrument of data collection: literature review, documentary, interview 
and questionnaire with nine teachers from public schools in the city Bauru, on which we 
identified that there curricular flexibility to articulate the use of technologies. However, there 
are also many challenges and opportunities related to public policies and training of teachers 
to cope with the demands of the digital age. 
 
 
Keywords: Curriculum. Education. Tecnology. Read and Write Program. EMAI. 
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1  INTRODUÇÃO 
 

O currículo é algo que se reconstrói a todo instante ao adentrar o universo da prática 

da docente. Está relacionado à seleção, escolha e construção de identidade, sempre surge de 

um norte, pois está envolvido a uma política educacional. Desta forma, diversos autores 

procuram um conceito exato, porém, por ser complexo, não há uma única definição. No 

entanto, é necessário maior atenção às condições de trabalho dos professores para que sejam 

úteis as reformas curriculares. A mesma atenção é preciso quando falamos de tecnologia no 

processo de ensino e aprendizagem, e da articulação dessa tecnologia no currículo proposto e 

praticado.   

Vivemos um momento em que urge olhar para o currículo, em específico nos anos 

iniciais do ensino fundamental, sem apontar vítimas ou algozes sobre os inúmeros problemas 

conhecidos, mas analisando o fenômeno na sua realidade concreta, ou seja, na escola, 

considerando a vivência e a percepção daqueles que atuam diretamente na prática pedagógica, 

enfrentando desafios e encontrando possibilidades cotidianamente. 

A motivação para o início deste trabalho foi o fato da falta de pesquisas realizadas 

com a temática do currículo nos Trabalhos de Conclusão de Curso de Pedagogia, já que é um 

campo amplo e complexo, necessita de maior dedicação para que seja devidamente articulado 

à realidade dos alunos, assim como a tecnologia que está presente no dia a dia da maior parte 

da população no contexto em que vivemos e, que segundo os autores estudados no decorrer 

deste trabalho, pode servir de apoio à educação.  

Logo, é importante este estudo para compreendermos a visão e a prática do professor 

perante o currículo oficial e a tecnologia cada vez mais presente na vida dos alunos fora da 

escola e também disponíveis e aceitáveis no contexto escolar. Porém, o seu uso depende de 

inúmeros fatores, desde a concepção da tecnologia, a quantidade, condições materiais e até 

mesmo a compreensão do uso de forma pedagógica e articulada.  

Nessa perspectiva, este trabalho almejou responder às questões-problemas: Há relação 

entre o currículo dos sistemas estadual ou municipal de ensino de Bauru SP com o uso das 

tecnologias no processo de ensino e aprendizagem nos anos iniciais do ensino fundamental? 

Os recursos tecnológicos disponíveis nas escolas estaduais e municipais são suficientes e 

adequados? Quais recursos tecnológicos são explorados pelos docentes na sua prática 

pedagógica cotidiana? As tecnologias estão servindo como ferramenta na prática pedagógica 

do professor para a aplicação do currículo nos anos iniciais do ensino fundamental das escolas 

estaduais e municipais? A produção de conhecimento está restrita apenas ao que está 
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determinado pelo currículo ou o professor articula-o com os recursos tecnológicos disponíveis 

na escola? 

Diante da temática, surgem mais algumas indagações que integram o problema em 

estudo: os professores da escola pública municipal e estadual utilizam as tecnologias no 

processo de ensino e aprendizagem? Os cursos oferecidos pelo estado e município dão auxílio 

ao professor para utilizar tecnologias na sala de aula? A necessidade em buscar respostas para 

essas e outras questões nos incentiva a pesquisar sobre a temática no intuito de possibilitar 

avanços na área educacional, especificamente, nos anos iniciais do ensino fundamental. 

Depois de coletar os dados, confrontamos entre os aspectos curriculares, as 

concepções e ações dos profissionais que colocam o currículo em ação e usam as tecnologias 

em sua prática. Tal proposta se fez pertinente uma vez que trabalhos sobre essa natureza são 

escassos e essenciais para a análise e propostas de melhoria da qualidade do processo de 

ensino e aprendizagem e, boa utilização dos recursos tecnológicos disponíveis no interior das 

escolas.  

Para isso, levantamos algumas considerações acerca do uso das tecnologias como 

aliadas ao processo de ensino e aprendizagem, buscando também saber se realmente há a 

resistência dos professores perante o que é novo, além de discutir, preliminarmente, algumas 

questões curriculares, articulando esses temas com os conteúdos dos anos iniciais na escola de 

educação básica pública. Assim, ao indagar criticamente as condições concretas nas quais a 

prática pedagógica se realiza, estamos buscando respostas para questões pertinentes ao 

momento educacional em que vivemos. Questões essas, fundamentais para o processo de 

formação do Pedagogo. 

Portanto, com a finalidade de analisar a relação entre o currículo das escolas estaduais 

do Estado de São Paulo e municipais de Bauru SP e, sua articulação com o uso das 

tecnologias no processo de ensino e aprendizagem nos anos iniciais do ensino fundamental, 

estabelecemos como objetivo geral:  

� conhecer a visão dos professores, do ciclo I do ensino fundamental das escolas 

municipais e estaduais de Bauru, interior de SP, acerca da articulação entre currículo e 

o uso das tecnologias no processo de ensino e aprendizagem. 

Como desdobramento do objetivo geral, temos os específicos:  

a) identificar se os professores consideram os recursos tecnológicos existentes na 

escola de ensino fundamental estadual e municipal do interior paulista suficientes e 

adequados para a prática pedagógica; 
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b) verificar se os professores consideram importante articular a proposta curricular ao 

uso das tecnologias existentes na escola; 

c) conhecer os desafios e possibilidades encontradas pelos professores no uso do 

currículo articulado às tecnologias. 

A seguir apresentaremos um desdobramento do tema, baseado em autores que 

discutem sobre o amplo conceito de currículo, com diversas definições desde a origem da 

palavra, problemáticas encontradas nas práticas curriculares devido às condições do trabalho 

docente, questões históricas, políticas envolvendo poder, dominação, ideologias e culturas. 

Desta forma, abrangendo a visão de continuidade na sua constante avaliação e reconstrução 

com suma importância e inúmeras relações na nossa sociedade e cultura. 

Os Programas “Ler e Escrever” e Educação Matemática nos Anos Iniciais (EMAI) 

foram assuntos abordados no segundo capítulo, pois auxiliam o cumprimento do currículo 

oficial das escolas estaduais de São Paulo, enfatizando as disciplinas de língua portuguesa e 

matemática. As demais, como história, geografia e ciências são trabalhadas simultaneamente 

com as duas principais. Consoante os Programas, os professores possuem cursos de formação 

continuada para a utilização do material e aprimoramento profissional, que, de acordo com o 

Fundeb1, as escolas também recebem verbas para adquirir ferramentas de trabalhos, dentre 

eles os recursos tecnológicos. 

Em seguida, há informações e análises sobre o Currículo Comum para o Ensino 

Fundamental Municipal de Bauru, visto que é um currículo construído com a união de 

professores mestres e doutores de uma universidade estadual em conjunto com os professores 

do sistema, que participaram de reuniões, colaboraram com sugestões. Implementado 

recentemente, ainda está em andamento para futuras revisões e adequações, na qual este 

trabalho também poderá servir de apoio para entendermos as concepções dos professores 

sobre o atual currículo.  

As tecnologias e suas relações no contexto escolar foi assunto do terceiro capítulo, 

segundo autores que consideram as possibilidades do uso dos recursos tecnológicos 

integrados à metodologia do professor no processo de ensino e aprendizagem, de acordo com 

a sociedade atual, seus nativos e imigrantes digitais. Assim como a visão e prática do 

professor no contexto escolar e a forma que tais usos colaboram para o desenvolvimento e 

atenção do aluno para os estudos.  

                                                           
1 O Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da 
Educação (Fundeb), em vigor desde 2007, é formado por recursos resultantes de impostos e transferências dos 
estados, Distrito Federal e municípios vinculados à educação. Fonte: www.fnde.gov.br. 
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Após a exposição das pesquisas bibliográficas e documentais, houve o desdobramento 

da metodologia de pesquisa que foi utilizada, a fim de realizar a pesquisa de campo e alcançar 

os objetivos propostos e na busca pelas respostas dos questionamentos que nos instigaram a 

adentrar a temática deste trabalho. Para tanto, além das pesquisas bibliográficas e 

documentais, entrevistamos e aplicamos questionários aos professores atuantes de escolas 

municipais e estaduais da cidade de Bauru. 
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2 CURRÍCULO: ALGUMAS DEFINIÇÕES 
 

Proveniente do latim, a palavra currículo – currere - é referente à carreira, um 

caminho a ser seguido. Para os estudantes, o período escolar é o caminho, e o currículo o 

conteúdo que guiará o seu desenvolvimento durante o processo de escolarização, já que nele 

os conteúdos são selecionados e organizados, controla e avalia o que é ensinado, ou seja, é 

totalmente relacionado ao planejamento, seleção de conteúdos, a ação e avaliação (VEIGA-

NETO, 2008). 

O currículo é uma produção com mais de quatro séculos de vida. No início da 

Modernidade, entrou na educação para ordenar e construir representações do mundo real. 

Hoje, temos várias definições de currículos que se apresentam na maioria das vezes como um 

processo contínuo e inacabado, podendo sofrer modificações de acordo com as necessidades e 

com as experiências anteriores, isto é, as aprendizagens do caminho. 

Para Sacristán e Gómez (2000, p. 46): 

 

O currículo aparece, assim, como o conjunto de objetivos de aprendizagem 
selecionados que devem dar lugar à criação de experiências apropriadas que 
tenham efeitos cumulativos avaliáveis, de modo que se possa manter o 
sistema numa revisão constante, para que nele se operem as oportunas 
reacomodações. 
 

Nessa visão, o currículo não é algo estático, imutável, mas pode ser repensado e é 

sempre reconstruível, na qual os objetivos visados devem ser colocados em prática 

transformando-se em experiências para a aprendizagem e, posteriormente as conquistas são 

avaliadas e revistas. Assim, pode ser aperfeiçoado e proporcionar continuidade no processo 

educativo. 

Silva (apud GOODSON 2001, p. 7-8) atribuiu currículo como algo repleto de 

conhecimento, ou seja, um produto social e histórico, com oscilações e mudanças, pois “o 

currículo tal como conhecemos atualmente não foi estabelecido [...] em algum ponto 

privilegiado do passado. Ele está em constante fluxo e transformação”, portanto não é fruto 

apenas de evoluções, mas também de inúmeras quebras “resultado de um processo constituído 

de conflitos e lutas entre diferentes tradições e diferentes concepções sociais”. Desta forma, o 

autor não valoriza simplesmente o resultado, mas o processo histórico da construção 

curricular. 

O currículo não é compreendido apenas pelo conteúdo na sua estrutura e os resultados 

da sua implementação, mas todo o processo é levado em consideração, desde a sua elaboração 
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arraigada de diferenças e especificidades de acordo com os interesses ocultos dos envolvidos 

na sua criação até as consequências obtidas na prática cotidiana. 

Conforme Silva (1999, p. 15), o currículo consiste em escolhas, seleções e construção 

de uma identidade, assim, “as teorias do currículo, tendo decidido quais conhecimentos 

devem ser selecionados, buscam justificar por que ‘esses conhecimentos’ e não ‘aqueles’ 

devem ser selecionados”. Em outro momento, o autor nos apresenta ainda uma definição de 

currículo oculto: 

 

O currículo oculto é constituído por todos aqueles aspectos do ambiente 
escolar que, sem fazer parte do currículo oficial, explícito, contribuem, de 
forma implícita para aprendizagens sociais relevantes [...] o que se aprende 
no currículo oculto são fundamentalmente atitudes, comportamentos, valores 
e orientações (SILVA, 1999, p. 78). 
 

Então, o currículo oculto é gerado no decorrer da prática, no cotidiano escolar, quando 

o que está na teoria ganha vida, assim, o processo pode ser avaliado e a construção curricular 

revista, pois o professor pode fazer parte deste currículo e ter a percepção do entendimento do 

aluno sobre o que está sendo estudado, seus pontos de vistas, trocas de informações com 

outros colegas e demais construções cognitivas que não estão explícitos no currículo escrito. 

Na sequência dos conceitos, Forquin (1993, p.22) já apresenta currículo como “uma 

abordagem global dos fenômenos educativos, uma maneira de pensar a educação que consiste 

em privilegiar a questão dos conteúdos e a forma como estes conteúdos se organizam nos 

cursos”, assim, 

 
Um currículo escolar é primeiramente, no vocabulário pedagógico anglo-
saxão, um percurso educacional, um conjunto contínuo de situações de 
aprendizagem (learning experiences) às quais um indivíduo vê-se exposto ao 
longo de um dado período, no contexto de uma instituição da educação 
formal (FORQUIN, 1993, p.22). 

 

Portanto, para o autor, o currículo é um caminho a ser percorrido pelos envolvidos no 

processo de ensino e aprendizagem, com várias situações educacionais, ou seja, um meio 

imprescindível no qual há resquícios culturais da sociedade, já que ele desempenha um papel 

importante na educação. 

O currículo sempre surge de algo, pois está articulado com a política educacional. 

Desta forma, para que as reformas curriculares alcancem o sucesso é necessário levar em 

conta as conquistas anteriores, as experiências tanto boas quanto ruins, ou seja, avaliar sempre 

e reconstruir. Tal construção é efetivada com a teoria alimentando a prática e vice versa, 
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porém a sua interpretação é variável, dependendo da vivência das escolas, pois é o ambiente 

escolar que traduz o currículo para a prática (SACRISTÁN, 1998). 

Assim, a escolha de conteúdos requer pensar no aluno futuramente, visto que o 

currículo atinge a sociedade, podendo construir ou destruí-la, possibilitando ser um 

instrumento fácil de manipulação, pois envolve ideologias, interesses de dominação, capaz de 

formar mentes críticas ou passivas. Nesta mesma linha de pensamento, pode ocorrer de 

currículos em formatos prontos para somente ser executado pelo professor, sem a necessidade 

de uma reflexão.  

Para Sacristán (1998) o currículo se constrói em parceria, discutindo as práticas, 

compartilhando experiências e formulando uma nova que, por conseguinte, seria melhor para 

determinado contexto. Porém para isso, seria necessário mais diálogo entre as escolas, 

trabalho em equipe, trocas de vivências e avaliações conjuntas. 

Bobbitt (1918, apud PEDRA, 1993) foi quem iniciou sistematizações acerca de 

questões curriculares quando era um assunto limitado apenas ao meio universitário, porém a 

partir de 1970, com a Lei 5.692/71, mudam-se expressões para se referir ao currículo, admite-

se a disciplina na Pedagogia e abrem cursos de pós-graduação na área. Em 1980, estudantes 

da temática são auxiliados a estudar no exterior, de forma que os estudos curriculares ficam 

mais acessíveis, essa ampliação pode ser explicada pela falta de clareza da definição de 

currículo, já que é algo amplo (PEDRA, 2001). 

 
O currículo não se restringe à reprodução de conhecimentos e destrezas para 
a produção; ele reproduz, ou melhor, dá abrigo a um conjunto de 
representações que dizem respeito não apenas ao mundo da produção, mas 
também às variadas relações que os homens mantêm entre si e com seu meio 
(PEDRA, 2001, p. 16). 
 

O currículo também é uma produção humana, todos os dias são reconstruídos na 

prática escolar, por isso a impossibilidade de considerar o contexto escolar se o currículo for 

algo imposto hierarquicamente por atores alheios à história de vida de quem a produção se 

destinará, já que não tem como prever estaticamente o cotidiano de todas as escolas baseadas 

em uma idealização. Portanto, não pode ser concebido como uma reprodução, mas um suporte 

que dialoga diretamente entre os indivíduos e sua realidade concreta.  

Porém, se pensarmos o currículo apenas como representação do meio produtor, a 

escola passa a ter a característica tradicional e/ou comportamental, pois vira uma fábrica de 

futuros executores. Contudo, mesmo assim há aspectos fabris presentes no dia a dia escolar já 

que vem desde o início da sua história, quando Bobitt (1918 apud SILVA, 2005) escreveu o 
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livro The Curriculum, marcando o currículo como área especializada de estudo, enquanto 

diversas forças da economia, política e cultura procuravam moldar a educação, todavia muitos 

outros conhecimentos devem ser abordados, pois a escola não é neutra. 

Até mesmo as diferenças de gêneros ainda são visíveis no currículo, que por ser 

cultural e consequentemente uma produção humana, carregam na sua raiz a cultura 

dominante, que pela sociedade trazer traços do patriarcado a própria profissão dos professores 

eram consideradas extensão do trabalho doméstico, ou seja, trabalho para mulheres. Além da 

desigualdade de acesso, a divisão do currículo, reprodutor de estereótipos da sociedade, 

fortalecia o conceito da superioridade de um gênero em detrimento do outro. 

O currículo tem total importância na construção de uma sociedade, possui várias 

definições e surgiu no contexto de industrialização. Antes a escola era para a elite, para 

conduzir as meninas como boas donas de casa. Com o passar do tempo, ao adentrar o meio 

urbano, as escolas começaram a formar pessoas obedientes, trabalhadores que realizassem 

diversas funções nas fábricas (PEDRA, 2001). E, mesmo com o intuito de transformação do 

sistema escolar, Bobitt (apud SILVA, 2005) foi conservador ao considerar primeiramente a 

escola como uma indústria calcada nos pressupostos da teoria administrativa clássica de 

Frederick Taylor. 

O iniciador dos estudos relacionados ao currículo considerava a maneira de conduzir 

os jovens à vida adulta, contudo o seu pensamento foi mudando e foram os dizeres de John 

Dewey que influenciaram a educação brasileira. A escola era vista como um treinamento para 

viver em sociedade, para obedecer regras e produzir, assim, o currículo era elaborado para 

essa finalidade. 

 

É interessante observar que tanto os modelos mais tecnocráticos, como os de 
Bobbitt e Tyler, quanto os modelos mais progressistas de currículo, como o 
de Dewey, que emergiram no início do século XX, nos Estados Unidos, 
constituíam, de certa forma, uma reação ao currículo clássico, humanista, 
que havia dominado a educação secundária desde sua institucionalização 
(SILVA, 2005, p. 26). 
 

Os modelos curriculares da contemporaneidade criticavam o modelo clássico 

humanista, pois de um lado era considerado o mercado de trabalho e do outro a importância 

dos interesses e experiências das crianças. Todavia, a democratização colocou um término no 

modelo clássico e a partir de 1970, nos Estados Unidos, os modelos curriculares técnicos e 

progressistas passaram a ser recusados com o movimento de reconceptualização do currículo, 

surgindo também as teorias críticas. 
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As teorias críticas do currículo efetuam uma completa inversão nos 
fundamentos das teorias tradicionais. [...] os modelos tradicionais, como o de 
Tyler, por exemplo, não estavam absolutamente preocupados em fazer 
qualquer tipo de questionamento mais radical relativamente aos arranjos 
educacionais existentes, às formas dominantes de conhecimento ou, de modo 
mais geral, à forma social dominante (SILVA, 2005, p. 29-30). 
 

Desta forma, por meio da aceitação ou o desconhecimento do que ocorre é que a 

conquista se limita ao acesso e não há na produção curricular o reflexo dos interesses e 

experiências de toda a população, isto é, a valorização das necessidades reais e peculiares de 

todos os alunos, para converter-se em uma aprendizagem significativa e emancipatória. 

Há nítida valorização de outras culturas no nosso país que se reflete no currículo como 

se fosse hegemônica. Assim, a questão da diversidade cultural é intrinsecamente relacionada 

ao poder, apesar de várias perspectivas que colaboraram para o entendimento do 

multiculturalismo no passar dos tempos, com ideias diversificadas. Por exemplo, as teorias 

críticas e políticas questionavam o multiculturalismo liberal humanista por apelar à essência e 

considerar a diferença como estática. Portanto, currículo não pode ser compreendido como 

algo linear, resultado da coerência focada em uma única racionalidade, colocado de forma 

vertical sem as devidas indagações e reflexões. 

Foi nos Estados Unidos que consideraram o multiculturalismo como questão 

curricular, pois os grupos dominados criticaram o currículo tradicional que privilegiavam o 

cânon, que segundo Silva (2005, p. 88) é “a expressão do privilégio da cultura branca, 

masculina, europeia e heterossexual”. Assim, percebemos como o currículo pode abordar 

vários fatores, inclusive o preconceito e discriminação. 

Contudo, no pós-modernismo ocorreram implicações curriculares importantes, 

combatendo a Modernidade que considerava a educação, pedagogia e currículo como 

transmissores de conhecimentos científicos. A utilização de discursos dominantes e 

controladores foram criticados pelo pós-modernismo, também por suas certezas absolutas. 

Logo, a análise pós-colonial, pós-moderna e pós-estruturalistas do currículo questionava as 

relações de poder e o saber que colocam alguns como dominantes e outros como dominados. 

 

Uma perspectiva pós-colonial exige um currículo multicultural que não 
separe questões de conhecimento, cultura e estética de questões de poder, 
política e interpretação. Ela reivindica, fundamentalmente, um currículo 
descolonizado (SILVA, 2005, p. 130). 
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Portanto, essa perspectiva também questiona o multiculturalismo superficial 

trabalhado nas escolas principalmente em relação às datas comemorativas que aparecem 

estereotipadas e por vezes sem significado real para os alunos, o que então exige um currículo 

mais flexível e sem repressão incutida.  

As questões de dominados e dominantes são consideradas na visão de currículo dos 

pensamentos pós-estruturalistas que consideram o conhecimento instável e sujeito a várias 

mudanças, por ser social e produzido de acordo com os poderes, por isso, como o pós-

modernismo, não concordam com sistematizações e rigidez. 

Assim o currículo é relacionado a produções humanas, poder, ideologias, culturas, 

determinismo, ou seja, é um jogo de poder de selecionar o que será determinante para uma 

sociedade, para que o currículo seja repensado de acordo com a sociedade e os interesses 

ocultos. Além disso, currículo é seleção, não apenas de conteúdo, mas também cultural e 

social. 

 

O currículo escolar, tanto como os demais aspectos da vida social, está 
impreguinado e modelado por ideologias. Nada há de estranho, assim, em 
considerar que as ideologias dominantes nos conteúdos curriculares reflitam 
as formas ideológicas dominantes na cultura de uma sociedade (PEDRA, 
1993, p. 33). 
 

Portanto há inúmeras ideologias e maneiras de reforçar a exclusão por meio dos 

currículos, ao desconsiderar os conhecimentos e vivências dos alunos e professores e impor 

algo distante da realidade das escolas. Para Goodson (2001) a fabricação de currículos é 

processo social ao lado da lógica, que visa estudo dos conhecimentos científicos, contudo, 

mais ligados aos interesses, legitimação e controle, dominação de classe, gênero ou raça, 

contribuindo para que o currículo educacional seja uma ideologia imposta às futuras gerações. 

Desta forma, é notável como todas estas concepções e problemáticas refletem nas 

condições do trabalho docente que por fim também influenciam nas práticas curriculares. Nos 

anos de 1970, as circunstâncias econômicas pioraram, assim como o ensino público, em 1980 

e 1990 a formação foi influenciado internacionalmente, então o currículo foi reajustado por 

meio de políticas educacionais e atualmente o Brasil prioriza o que é imposto pelos currículos 

internacionais, como por exemplo, os Parâmetros Curriculares e avaliações externas 

(SAMPAIO; MARIN, 2004). 

As autoras Sampaio e Marin (2004) apontam a precarização do trabalho docente e as 

mazelas causadas no currículo quando colocado em prática, começam a tratar sobre a 

escolaridade dos professores em geral, desde a má formação até a dificuldade de adquirir 
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prática na realidade escolar, já que os desafios encontrados são demasiados, como o salário 

que não atribui condições para vivenciar a cultura, pois custa caro e vários professores têm 

família para sustentar. As condições de trabalho não oferecem a oportunidade de ter uma 

carga horária adequada para estudos, preparar aulas, por fim levam trabalho para casa, o que 

não garante as suas realizações e consequentemente uma educação melhor. 

 

Evidentemente, tal situação tem a ver com outras condições de trabalho, 
como as relacionadas a salário, por exemplo, tendo em vista o número de 
escolas em que trabalham e o número de horas/aula que assumem, sobretudo 
para os professores que atuam nas séries finais do fundamental e no ensino 
médio, que às vezes dobram a jornada em redes diferentes de ensino. Os 
professores das séries iniciais, em alguns locais, ainda dobram a jornada 
assumindo carga horária em escolas de redes públicas diferentes – estadual e 
municipal – ou em escolas públicas e privadas (SAMPAIO; MARIN, 2004, 
p.1214). 
 

O salário dos professores geram várias outras precariedades, pois algumas vezes não 

dão conta de refletir a prática curricular e nem adequá-las ao contexto da escola por precisar 

trabalhar em várias escolas em constante rotatividade e itinerância, portanto o próprio docente 

desconhece seus alunos e o contexto escolar em que atua, pois as turmas são numerosas 

prejudicando o planejamento, a prática curricular e assim, o acompanhamento do processo de 

ensino e aprendizagem. 

O currículo é um campo com várias discussões acerca do que o compõe e do que 

realmente seja e represente no contexto escolar, a sua influência e a atenção que os 

professores devem ter ao aceitar, construir ou reconstruí-lo e ainda mais quando for praticar e 

avaliá-lo, pois também é considerado campo de disputa, na qual diferentes grupos procuram 

impor suas culturas e interesses como hegemônico e tanto no espaço escolar quanto no 

cotidiano as disputas de poder ocorrem e influenciam totalmente a população e as crianças. 

De acordo com Sacristán (2000), a prática pedagógica é repleta de convergências com 

níveis curriculares algumas vezes contraditórios, determinados por ações políticas, 

administrativas, elaborações de materiais, pedagógicos, controle e outros aspectos que 

constituem o subsistema atuante sobre componentes curriculares diversificados na busca por 

equilíbrio e maior autonomia na ação educacional. Assim, o autor aborda alguns momentos do 

desenvolvimento curricular, que consistem em: currículo prescritivo; apresentado; moldado; 

em ação; realizado e por fim avaliado. De maneira a ficar nítida uma forma do processo 

curricular. 
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Contudo, apesar de existir inúmeras pesquisas sobre o currículo, é uma área que 

merece atenção, principalmente por parte dos envolvidos com o processo de ensino e 

aprendizagem que, por causa de fatores internos e externos ao trabalho escolar o trabalho 

pode se tornar alienado e a educação simplesmente se firmar como reprodutor e formador de 

dominados, sem a devida atenção ao processo curricular e as peculiaridades do processo que 

pode construir uma educação melhor ou deixar com que a precarização do trabalho docente 

nos deixe a desacreditar do valor da reflexão para a reconstrução das práticas curriculares. 

 

 

2.1 O currículo oficial do Estado de São Paulo 
 

Segundo o documento, Orientações curriculares do estado de São Paulo para o ciclo I 

(2008), encontrado no site São Paulo faz Escola2, o auxílio aos conteúdos mais importantes da 

língua portuguesa e matemática compõe o seu objetivo principal, além de visar contribuir para 

a reflexão, discussão dos professores e apontar o que os alunos precisam aprender a cada ano. 

Houve muita dificuldade em encontrar materiais que abordassem o assunto, portanto, 

utilizamos como base os próprios documentos. 

Visando a melhoria do ensino, o Programa Ler e Escrever foi criado em 2007, por 

meio da análise do desempenho dos alunos em avaliações de larga escala da rede estadual de 

ensino que se organizou para apresentar o Plano Estadual de Educação com algumas metas a 

serem atingidas até 2010, também relacionadas à alfabetização nos primeiros anos do ensino 

fundamental.  

Featherstone (1997) e Silva (2000) afirmam que, para compreendermos os entraves 

dos currículos, urge analisar aspectos como os políticos, administrativos, de produção de 

materiais institucionais, pedagógicos, além é claro das avaliações em larga escala. Para isso, 

faz-se pertinente e necessário, olhar para o processo de construção curricular, no que tange 

especificamente aos Programas Ler e Escrever e Educação Matemática nos Anos Iniciais e 

suas implicações práticas, uma vez que se trata do Programa implantado oficialmente em São 

Paulo, como parte do plano para a educação paulista lançado pelo Governo do Estado de São 

Paulo e a Secretaria da Educação na tentativa de melhorar a leitura, escrita e matemática dos 

alunos, principalmente no ciclo I do ensino fundamental. 

                                                           
2 O site São Paulo faz Escola: www.educacao.sp.gov.br, serve como instrumento de apoio aos processos que 
consolidam o Currículo no Estado de São Paulo.  
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A Proposta Curricular para a educação pública estadual pretende contribuir à reflexão 

dos professores sobre a aprendizagem dos alunos, conhecimento não concebido como 

transmissão vertical de saberes, mas segundo o documento é uma construção mediante 

atividades mentais e articulações, que visa resoluções de problemas utilizando os 

conhecimentos prévios que o educando possui. Todavia, a intenção deste projeto era 

proporcionar apenas um currículo pedagógico em todas as escolas estaduais, para que 

utilizassem materiais e planos de aula iguais, facilitando caso haja transferência de alunos de 

uma instituição à outra. 

Desta forma, o governador José Serra e a secretária de Estado da Educação, Maria 

Helena Guimarães de Castro, lançaram previsões de 10 metas e 10 ações, a serem alcançadas 

até 2010, como parte do Plano Estadual de Educação, que são: 
 
1 - Todos alunos de 8 anos plenamente alfabetizados 
2 - Redução de 50% das taxas de reprovação da 8a série 
3 - Redução de 50% das taxas de reprovação do Ensino Médio 
4 - Implantação de programas de recuperação de aprendizagem nas séries finais 
de todos ciclos (2a , 4 a e 8a séries do Ensino Fundamental e 3ª série do Ensino 
Médio) 
5 - Aumento de 10% nos índices de desempenho dos ensinos fundamentais e 
médio nas avaliações nacionais e estaduais 
6 - Atendimento de 100% da demanda de jovens e adultos de Ensino Médio com 
oferta diversificada de currículo profissionalizante 
7 - Implantação do Ensino Fundamental de 9 anos, em colaboração com os 
municípios, com prioridade à municipalização das séries iniciais (1a. a 4a. séries) 
8 - Utilização da estrutura de tecnologia da informação e Rede do Saber para 
programas de formação continuada de professores integrado em todas as 5.300; 
escolas com foco nos resultados das avaliações; estrutura de apoio à formação e 
ao trabalho de coordenadores pedagógicos e supervisores para reforçar o 
monitoramento das escolas e apoiar o trabalho do professor em sala de aula, em 
todas as DEs; programa de capacitação dos dirigentes de ensino e diretores de 
escolas com foco na eficiência da gestão administrativa e pedagógica do sistema. 
9 - Descentralização e/ou municipalização do programa de alimentação escolar 
nos 30 municípios ainda centralizados 
10 - Programa de obras e infraestrutura física das escolas: 
Garantia de condições de acessibilidade em 50% das escolas, para atender a 
demanda dos alunos com deficiência; construção de 74 novas unidades, reforma 
e ampliação de 77escolas  (417 salas de aula); extinção das salas com padrão 
Nakamura); recuperação e cobertura de quadras de esportes; implantação de 
circuito interno de TV para melhorar a segurança em escolas da Grande São 
Paulo; 100% das escolas com laboratórios de informática e de ciência; 100% das 
salas dos professores com computadores, impressoras e ambiente de multimídia; 
atualização e informatização do acervo de todas as bibliotecas das 5.300 escolas  
(www.saopaulo.sp.gov.br. Acesso em 03 nov. 2014).  

 

Para atingir duas dessas metas: a alfabetização plena das crianças com até oito anos e a 

recuperação da aprendizagem da escrita e leitura no decorrer de todo o ciclo I, foi criado o 
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Programa Ler e Escrever, que de acordo com a Coordenação do Programa3 e com a legislação 

(2007), consiste em uma política pública para os anos Iniciais do Ensino Fundamental, com 

acompanhamento, elaboração e distribuição de materiais pedagógicos e demais subsídios para 

promover a qualidade no ensino. Seu funcionamento se dá pela formação dos professores na 

própria unidade escolar, com materiais didáticos, planejamentos e atividades de comunicação, 

para que haja envolvimento de todos os educadores. 

A primeira fase de implantação do Programa Ler e Escrever nas Escolas Estaduais foi 

em 2007, nas municipais de São Paulo em 2006, com experiência no Programa Letra e Vida4. 

As ações relacionadas às Diretorias de Ensino da Capital abordaram formação de gestores e 

formação pedagógica relacionada à alfabetização. Em 2008 as ações tiveram continuidade e o 

Programa foi implantado mediante projetos com ações de caráter geral, como por exemplo, a 

formação do Trio Gestor, do Professor Coordenador do Ciclo I e do Professor Regente; 

acompanhamento pelos Dirigentes de Ensino; Publicação e distribuição de materiais de apoio 

ao planejamento do professor e sua prática na sala de aula; critérios diferenciados para 

regência das turmas, ou seja, as atribuições das turmas dependem do perfil de cada professor. 

Os professores que atuam no 1º ano do Ciclo I participam de formação na mesma 

Unidade Escolar de trabalho durante a Aula de Trabalho Pedagógico Coletivo (ATPC) 

organizado pelo Professor Coordenador, deve ter disponibilidade para participar em todos os 

momentos da formação, planejamento e avaliação do Projeto Ler e Escrever, assim como 

interagir com o aluno da Universidade que estará em sua sala, visto que há convênios com 

Instituições de Ensino Superior para que alunos de Pedagogia e Letras possam apoiar e 

auxiliar o trabalho dos Professores Regentes na alfabetização.  

Portanto, o Programa Ler e Escrever se apresenta no Ciclo I como um processo de 

alfabetização que deve ter continuidade, sem desconsiderar o que já foi trabalhado e sempre 

auxiliar os alunos que não atingiram satisfatoriamente as expectativas. Assim, para que os 

objetivos de aprendizagem sejam alcançados, 
 

é essencial que o trabalho pedagógico iniciado na primeira série não seja 
interrompido e avance, possibilitando que as crianças façam uso da 
linguagem escrita em diferentes situações tanto escolares como extra-
escolares (lereescrever.fde.sp.gov.br. Acesso em: 4 nov. 2014). 

 

                                                           
3 Apresentação. Site do Programa Ler e Escrever: www.lereescrever.fde.sp.gov.br.  
4 O Letra e Vida foi um programa estadual de formação continuada de professores alfabetizadores que antecedeu 
ao atual Ler e Escrever.  
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Com relação à concepção de alfabetização no currículo referente ao ensino de Língua 

Portuguesa do Ciclo I, o objetivo é ter leitores e escritores aptos independente da condição 

financeira, mostrando-se contrário a desigualdade, já que ler e escrever é direito de todos os 

cidadãos e a criança o possui, mesmo se a família não teve acesso a cultura escrita, a escola 

deve tomar o desafio e criar condições para os alunos tenham acesso e interação com os mais 

variados gêneros.  

Assim, os Programas e Projetos nas escolas públicas oferecem materiais como suporte 

ao trabalho pedagógico, a fim de que os alunos tenham acesso à cultura escrita, pois a 

proposta curricular, juntamente com a ação dos gestores e educadores, pode proporcionar 

direitos iguais aos alunos. Nessa perspectiva, o currículo do estado de São Paulo objetiva que 

todos os alunos, até o quinto ano, dominem a leitura, a escrita e a comunicação oral, por meio 

de práticas, análises e reflexões sobre a língua mãe e que aprenda os conteúdos matemáticos 

de forma contextualizada e mediada pelo professor. 

A formação de leitores e escritores é priorizada, por ser fundamental em todas as áreas 

do saber e também para ter acesso à cultura letrada e participar ativamente na sociedade. 

Desta forma, Fernandes (2011, p. 59) considera em seus escritos o Projeto Ler e Escrever 

propício à formação reflexiva de professores, compartilhamento de saberes, experiências, 

análise de registros que, por meio da teoria e prática são avaliados, pois “os alfabetizandos 

[...] têm o direito de possuir a melhor escola que soubermos e pudermos lhes proporcionar”. 

A matemática, que anteriormente fazia parte dos livros do Ler e Escrever, a partir de 

fevereiro de 2012 passou a compor o Projeto Educação Matemática nos Anos Iniciais (EMAI) 

que também faz parte do currículo do Estado de São Paulo, compreendendo ações com 

objetivo de articular currículo, formação continuada, aprendizagem matemática e avaliações 

das aprendizagens. Surgiu mediante as demandas da rede e dos resultados de avaliações 

externas. 

 
O Projeto EMAI propõe como ação principal a constituição de Grupos de 
Estudo de Educação Matemática em cada escola, usando o espaço destinado 
às aulas de trabalho pedagógico coletivo, ATPC, e atuando no formato de 
grupos colaborativos, organizados pelo Professor Coordenador do Ensino 
Fundamental Anos Iniciais, com atividades que devem ter a participação dos 
próprios professores (LIMA, 2012, p. 7). 

 

Os estudos contam com as experiências dos professores, pois há planejamentos de 

Trajetórias Hipotéticas de Aprendizagem (THA) que recebe esse nome porque na prática 

podem sofrer ajustes e modificações para o alcance das expectativas de aprendizagem do 
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aluno. Assim, os materiais didáticos também são elaborados por meio dos grupos de estudo, 

visto que os relatórios de avaliações de cada escola são analisados para que o material seja 

complementado e adequado. 

Portanto, nas escolas, as reuniões com os professores do Ciclo I do ensino 

fundamental são direcionados pelo Professor Coordenador (PC) com apoio dos Professores 

Coordenadores de Núcleos Pedagógicos (PCNP) das Diretorias de Ensino. As ideias 

discutidas e as avaliações realizadas são levadas a outras reuniões em discussão de ações e 

possibilidades de ajustes favoráveis às conquistas das metas e objetivos pretendidos. Além do 

curso presencial, de acordo com Pires (2014), o Projeto EMAI oferece curso na modalidade 

EaD5 aos PCNP e aos professores especialistas envolvidos, na qual ampliar a oferta do curso 

aos demais professores ainda aparece nos documentos curriculares como uma proposta futura. 

 

 
2.2 O Currículo Comum Municipal de Bauru-SP 
 

O Currículo Comum para o Ensino Fundamental Municipal de Bauru foi elaborado de 

2010 até 2013 por meio de um grupo voluntário de diretores, coordenadores pedagógicos e 

professores, mestres e doutores da UNESP e outras Universidades, alunos bolsistas e técnicos 

da Secretaria Municipal da Educação de Bauru SP, que unificaram o currículo do ensino 

fundamental, por meio de reuniões, discussões, pesquisas, atendendo às necessidades de 

aprendizagem do ciclo I e II do ensino fundamental. 

O sistema municipal precisava de uma proposta curricular, com conteúdos mínimos de 

forma progressiva, objetivando a melhor qualidade do ensino e também propiciar aos alunos o 

direito de transferência sem prejudicar o entendimento da aprendizagem, assim como 

organizar melhor o trabalho pedagógico. Portanto, até o nome da proposta, currículo comum, 

é uma forma de conceber o conhecimento como construção, na visão democrática e 

participativa. 

As escolas municipais de várias cidades não possuem um currículo elaborado de 

acordo com as necessidades reais das escolas, mas algo como ideal colocado para a execução 

de forma vertical e até mesmo em tentativa de privatização do ensino público. O currículo 

aqui abordado foi elaborado de acordo com pensamentos e estudos de autores como Sacristán 

                                                           
5 Educação a Distância (EaD) é uma maneira de ensino e aprendizagem pela internet, na qual professor e  aluno 
não necessitam estar no mesmo ambiente físico. 
 



26 
 

(2008), Moreira (2000), Silva (2001), Sampaio e Marin (2004), que servem de referência à 

diversas pesquisas curriculares. 

No documento do Currículo Comum, Tezani (2013) contextualiza o ensino 

fundamental municipal, na qual com o ensino fundamental de nove anos foi necessário 

reformular o currículo, apresentando as características dessa etapa da escolarização. Com 

considerações das teorias estudadas, o documento mostra a complexidade da definição de 

currículo, que não é neutro e sua construção carrega as concepções de quem o constrói. 

 

Entendemos currículo como algo em movimento: se forma e ganha 
significado quando adentra o universo da prática pedagógica. Essa prática 
escolar ocorre diante de uma realidade curricular determinada por um 
sistema educativo e que está intrinsecamente relacionada aos interesses 
relativos à qualidade do ensino (TEZANI, 2013, p. 29). 
 

Por isso, o currículo comum não foi elaborado como algo pronto e acabado, mas sim 

com possibilidades de adequações de acordo com a demanda escolar, já que também foi 

elaborado com profissionais de escolas situadas em lugares com realidades diversificadas, com 

expectativas variadas da comunidade, histórias e experiências que devem ser considerada na 

busca pela melhoria do processo de ensino e aprendizagem. 

Assim, a proposta foi elaborada ignorando as decisões curriculares 

descontextualizadas, que vem por imposição hierárquica para ser praticada de forma 

superficial. Desta maneira, o currículo passa a ser uma construção cultural, constantemente 

analisado e reconstruído pela prática pedagógica. E, conforme Tezani (2013, p.31), “quando 

nos propomos a repensar questões curriculares e suas interfaces com as práticas pedagógicas, 

estamos nos propondo a buscar possibilidades mais eficazes e a garantia do direito à educação 

para todos com qualidade e eficiência pedagógica”. Com tais concepções de currículo, o 

documento apresenta a participação de muitas pessoas envolvidas diretamente na prática do 

currículo, logo, é um currículo elaborado com conceitos de continuidade, construção e 

flexibilidade. 

Também, a construção foi realizada seguindo fases, assim, o currículo foi prescrito, 

interpretado, moldado pelos professores, colocado em ação na sala de aula e por fim avaliado 

com mecanismos internos e externos (avaliações oficiais). Em todos os processos curriculares 

analisamos a importância do professor, a necessidade da sua participação desde a elaboração 

até a avaliação.  
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O Currículo Comum considera o docente como ser ativo e decisivo na realização dos 

conteúdos e significados, moldando-os conforme seu entendimento. Percebemos então, a 

importância da visão dos professores com relação ao currículo que influencia totalmente a sua 

prática. 

Aprecia o lúdico como articulador do processo de ensino e aprendizagem, de acordo 

com a teoria sócio-cultural acerca do auxílio de instrumentos, o trabalho como mediador social, 

fazendo com que a escola seja um ambiente de relações entre os seres humanos e o meio seja 

gerador da aprendizagem, é neste contexto que a escola tem um papel fundamental no 

desenvolvimento dos alunos. Portanto, 

 

O ingresso no ensino fundamental pelas crianças de 6 anos mudou a 
organização escolar. Advinda da educação infantil e seu universo lúdico, 
esses alunos deparam-se com nova realidade em termos de estrutura física e 
organizacional, e uma cobrança maior em termos de produção escrita e de 
leitura. É um momento desafiador para os alunos, professores e demais 
sujeitos escolares. E, é também um dos grandes impulsionadores das 
reformas curriculares, pois o primeiro ano não pode ser visto como a antiga 
primeira série (TEZANI, 2013, p. 40). 

 

Dessa forma, pressupõem-se além de mudanças curriculares, mudanças de concepções 

e práticas pedagógicas no interior das escolas, já que o lúdico é importante para o 

desenvolvimento dos seres humanos, por fazer parte social e historicamente da vida das 

pessoas. 

É voltado para a participação dos alunos e visa à relação entre o contexto social com o 

escolar, para que a aprendizagem seja efetivamente significativa e compreensível ao aluno a 

fim de ampliar o seu repertório por meio do seu conhecimento proximal. As abordagens do 

ensino de várias disciplinas, incluem o objetivo de articular as vivências e aprendizagens 

escolares com as experiências fora do espaço escolar, assim como dar liberdade à instituição 

para decidir utilizar ou não certos instrumentos didáticos como, por exemplo, no caso da 

História: as datas comemorativas. Na qual é o professor quem optará pela utilização dos 

recursos disponíveis por meio da metodologia que preferir. 

Segundo o documento, o professor retém autonomia para realizar as escolhas que 

melhor se aplique à sala de aula em que trabalho, porém fundamentadas, refletidas e 

justificadas. Há pressupostos de continuidade nos diálogos entre os profissionais, não apenas 

durante a elaboração do currículo comum, mas também na sua reconstrução cotidiana de 

acordo com o trecho de Daniel et al (2013, p. 176) com esperança de “que esta proposta, 

enriquecida com a participação dos profissionais que a efetivam, possa servir de ponto de apoio 
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para uma prática consciente, e que a equipe como um todo continue o diálogo durante sua 

implementação”. 

Por isso a proposta curricular valoriza a participação da equipe escolar e também da 

comunidade e o professor é visto como indispensável para que a educação caminhe para 

melhor. 

 

Finalmente, o professor é parte fundamental no processo, principalmente 
porque atua como mediador e como aquele que faz a ponte entre o aluno e a 
cultura, o conhecimento e as formas de apropriação desse conhecimento [...] 
Cabe, portanto, a este profissional instrumentalizar-se metodologicamente 
para que faça escolhas justificadas e coerentes, que propicie, assim, espaços 
para a uma prática pedagógica discursiva e transformadora. (DANIEL, 2013, 
p. 178). 
 

O currículo traz sugestões metodológicas ao docente que planeja a aula, conhece a 

realidade escolar e atua de acordo com a visão que possui. Conforme o documento, o professor 

tem liberdade para escolher coerentemente os recursos que facilitarão a compreensão dos 

conteúdos pelos alunos.  

Assim, o currículo deve ser flexível, “especificando cada experiência com base nas 

características dos aprendizes e de acordo com os recursos disponíveis” (CAPELLINI, 2013, p. 

309), ou seja, 
 

Um exemplo seria o professor adotar a concepção de currículo como sendo 
um continuum, assume uma postura flexível quanto ao planejamento e 
implementação e, o currículo assim se apresenta também flexível e adaptado 
à necessidade do aluno (CAPELLINI, 2013, p.312). 
 

Mais uma vez percebemos a importância da concepção do professor sobre o currículo 

e tudo o que envolve a educação, pois é em suas mãos que se encontram as possibilidades de 

adequações. Contudo, o documento faz um encerramento considerando a continuidade do 

trabalho, como democrático e com participações de todos os envolvidos para que o processo 

de implementação e os resultados da prática sejam favoráveis à educação contextualizada de 

forma efetiva e significativa e reconstruída cotidianamente. 
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3 TECNOLOGIAS E A PRÁTICA DOCENTE 
 

Há inúmeras formas para nos referirmos ao período em que estamos vivendo, na qual 

as mudanças valorizam a informação. Veen e Vrakking (2009); Palfrey e Gasser (2011) se 

referem à sociedade atual como Era Digital, na qual a nova geração nasceu e incorporou 

diferentes estilos de vida e estratégias de aprendizagem, recebem informações e interagem 

com o meio, exigindo mudanças para a forma como as escolas concebem a educação e as 

metodologias de ensino, ou seja, no sistema educacional como um todo.  

Segundo Mercado (2002, p. 12), “na chamada Sociedade da Informação” diferem-se 

características, posturas, necessitando de maior criticidade, criatividade, para exercer a 

capacidade de pensar, aprender e trabalhar coletivamente, a fim de formar um aluno apto a 

enfrentar os novos desafios que esta sociedade e o mercado de trabalho exigem. 

Tendo em vista as mudanças que a nova era nos remete, há de se pensar na prática dos 

professores que nasceram em uma época diferente das crianças que estão dentro das salas de 

aula, que possuem vontades e interesses diversificados de acordo com o contexto dinâmico 

em que vivem. As possibilidades de entretenimento oferecidas pela tecnologia ofuscam as 

brincadeiras e o modo de ensino convencional com o qual os professores estavam 

acostumados anteriormente. 

De acordo com Peters (2001), nos últimos tempos, é possível perceber certa 

discrepância entre as novas gerações, que já nascem em um contexto tomado pela tecnologia 

com acesso a elas cada vez mais cedo, e os professores que ainda apresentam certa resistência 

na utilização dessas tecnologias. Mediante essa colocação, é importante pesquisar se há 

resistência ou insegurança por parte dos professores quanto ao uso dos recursos tecnológicos 

como instrumento de trabalho na sala de aula. 

Contudo, nas palavras de Prensky (2001, p. 4), os professores são os Imigrantes 

Digitais que aprendem de maneira distinta aos Nativos Digitais, por conseguinte, tanto 

professor quanto o aluno necessitam compartilhar saberes, já que são diferentes e um 

contribui para o enriquecimento do outro. Destarte, o desafio do docente consiste em 

“aprender novas maneiras para fazer algo antigo”. 

Nessa mesma perspectiva, tanto o professor quanto o aluno passam a ser aprendizes e 

compartilhar conhecimentos, que beneficia o processo de ensino e aprendizagem e aos poucos 

modifica os requícios da concepção de que o professor é o detentor do saber absoluto e 

irrevogável. Contudo, o docente tem em mãos o desafio de modificar a sua prática para se 

adequar ao que a contemporaneidade exige de seu trabalho. 
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Nos dias de hoje, defrontamo-nos na escola pública com duas situações: os alunos que 

já possuem conhecimentos tecnologicamente avançados e acesso pleno ao universo de 

informações disponíveis nos múltiplos espaços virtuais e alunos que se encontram em plena 

exclusão tecnológica, sem nenhuma outra oportunidade de vivenciar e aprender essa nova 

realidade a não ser na escola (KENSKI, 2007). 

As situações apresentadas pressupõe reflexão sobre as práticas anteriores e criação de 

estratégias para lidar com a realidade dos alunos que integram a unidade escolar onde o 

professor atua. Isso provém de mudanças que ocorreram e continuarão acontecendo a todo o 

momento, pois a tecnologia oferece novas formas de interação com a informação e de 

comunicação entre professores e alunos. 

A mudança está ocorrendo em nosso exterior, assim como interiormente em cada 

indivíduo, visível na forma como representamos o mundo, gerando novas maneiras de 

pensamento e de convivência. A educação escolar vem acompanhando o ritmo do progresso 

das tecnologias, influenciando e sendo influenciada pela sociedade contemporânea e suas 

características, adaptando-se ao processo de evolução tecnológica e às mudanças exteriores e 

interiores dos indivíduos (LÉVY, 1993).  

A própria sociedade exige do professor um conhecimento mais aprofundado acerca da 

realidade dos alunos, das possibilidades encontradas na tecnologia e nas articulações 

realizadas dentro da sala de aula. 

 
Mas não se engane: estamos em uma encruzilhada. Há dois caminhos 
possíveis diante de nós: um em que destruímos o que é ótimo na internet e 
na maneira como os jovens a utilizam, e outro em que fazemos escolhas 
inteligentes e nos encaminhamos para um futuro brilhante na era digital 
(PALFREY; GASSER, 2011, p. 17). 
 

Ignorar o que é utilizado fora da escola ou buscar conhecer os reais interesses, 

mostrando o lado positivo da era digital e como ela pode contribuir ao enriquecimento do 

conteúdo e do processo de ensino e aprendizagem, são opções distintas e duas possibilidades 

que levam a caminhos opostos que dependem de vários fatores e um deles é a reflexão das 

ações e escolhas pertinentes aos alunos e ao objetivo da proposta pedagógica da escola. 

Palfrey e Gasser (2011, p. 17) apontam que os alunos da educação básica podem ser 

considerados “nativos digitais”, pois desde o nascimento têm contato com as tecnologias. 

Nessa direção, afirma que "os nativos digitais vão mover os mercados e transformar as 

indústrias, a educação e a política global", assim a sociedade em geral pode se beneficiar, pois 
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“os Nativos Digitais têm todo o potencial e a capacidade para impulsionar muito mais a 

sociedade, de um número de maneiras – se deixarmos”. 

Por isso é importante pesquisar se o uso da tecnologia está colaborando para uma 

educação de qualidade, e se esses “Nativos Digitais”, conforme ressaltam Palfrey e Gasser 

(2011, p. 17), estão sendo direcionados no caminho “que destruímos o que é ótimo na internet 

e na maneira como os jovens a utilizam” ou “outro em que fazemos escolhas inteligentes e 

nos encaminhamos para um futuro brilhante em uma era digital”. Desta maneira, não basta 

apenas acesso aos recursos tecnológicos, mas também um direcionamento do uso para que o 

potencial e a capacidade dos nativos digitais sejam desenvolvidos e contribua ao seu 

desenvolvimento e ao da sociedade em geral. 

Veen e Vrakking (2009, p. 27) se referem às crianças da Era Digital como Homo 

Zappiens, com as suas características e comportamentos diferentes confundindo os 

professores. Ao utilizar uma professora sueca como exemplo, concluem que, 

 

Os professores afirmam que as crianças não conseguem se concentrar em 
uma tarefa só, fazendo várias coisas paralelamente, e que esperam obter 
respostas instantaneamente quando fazem uma pergunta [...] As crianças de 
hoje parecem não criticar e muito menos refletir sobre o que digerem por 
meio da televisão e da internet (VEEN; VRAKKING, 2009, p. 27-28). 

 

A inquietação dos alunos pode ser explicada, justamente, pelo fato do comportamento 

das crianças estarem relacionados ao contexto social em que vivem, na cobrança de agilidade 

e recebimento de várias informações ao mesmo tempo, na qual desenvolvem diversas 

habilidades para conseguir lidar com o excesso de notícias. 

A maneira de aprender está diferente atualmente, pois “a internet está mudando a 

maneira com que as crianças coletam e processam informações em todos os aspectos de suas 

vidas”, o jeito de pesquisar, ler jornais, procurarem notícias se difere de algum tempo atrás, o 

que acaba preocupando os adultos. Assim, há questionamentos sobre a aprendizagem das 

crianças em ambientes digitais (PALFREY; GASSER, 2011, p. 269). 

Mediante esse mesmo questionamento, Mamedes-Neves e Duarte (2008, p. 777) 

consideram que “o domínio das tecnologias tem de favorecer os processos metacognitivos que 

permitem uma análise crítica das informações e, o mais importante, pressupõem sociação 

[sociabilidade]”, e neste caso, a escola tem o papel ativo fundamental para agir nos processos 

de ensino e aprendizagem e “tem muito a contribuir nesse processo, pois é um espaço 

privilegiado de sociabilidade”. 
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Assim, para as autoras, não basta dados lineares, mas é necessário que haja sentido nas 

informações recebidas, estabelecidas mediante as experiências de socialização na escola e 

família que conduza à utilização produtiva dos conteúdos acessados. De maneira que os 

nativos digitais explorem criativamente as possibilidades que as tecnologias oferecem e vão 

além do processamento de informações, mas um processo ampliado de cognição e 

descobertas.  

Peters (2001) e Barros (2009) também apontam que o uso da tecnologia possibilita à 

mente humana trabalhar com outras capacidades e condições para o seu desenvolvimento, e 

defendem a integração à prática docente e ao seu processo de formação. Visto que a 

informação, hoje, disponibilizada pelos novos avanços digitais possibilita o acesso de todos 

aos fatos, acontecimentos e conteúdos, via computadores (internet). 

A tecnologia traz possibilidades pedagógicas, se utilizadas transversalmente, e 

permitem o desenvolvimento de novas competências como o pensamento em rede e em 

informação. Porém, 

 
O uso das tecnologias no processo de ensino e aprendizagem é algo 
complexo, e necessita que o docente apresente uma série de habilidades e 
competências. Além de competências técnicas, exige também as 
competências pedagógicas, as mais importantes para a gestão das 
tecnologias para o ensino. Ressalta-se que as tecnologias têm várias 
possibilidades na educação, que vão desde os antigos recursos audiovisuais 
até os aplicativos de software e atuais recursos da internet (BARROS, 2009, 
p. 62). 

 

Há maior cobrança na educação, para que o professor desenvolva novas habilidades e 

competências, técnicas e pedagógicas, para administrar todos os tipos de recursos 

tecnológicos disponíveis para o uso no processo educacional.   

Diante disso, essa situação representa para a escola exigências complexa nas políticas 

e nas práticas, de modo que se prepare o aluno para dominar os conteúdos historicamente 

acumulados pela humanidade no seu processo histórico de construção, aliado à possibilidade 

de desenvolvimento de novas estratégias de ação articuladas às novas exigências sociais 

(KENSKI, 2003; 2007).  

Portanto, não é porque há mudanças e novidades a cada dia surgindo na sociedade que 

as conquistas anteriores devem ser descartadas, visto que, 

 
Não são as tecnologias que vão revolucionar o ensino e, por extensão, a 
educação como um todo. Mas a maneira como esta tecnologia é utilizada 
para a mediação entre professores, alunos e a informação. Esta pode ser 
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revolucionária ou não. Os processos de interação e comunicação no ensino 
sempre dependeram muito mais das pessoas envolvidas no processo, do que 
das tecnologias utilizadas, sejam o livro, o giz ou o computador e as redes 
(KENSKI, 2003, p. 121). 

 

A maneira como a tecnologia interliga seres humanos e a informação, pode se tornar 

uma possibilidade de revolucionar a educação. As formas de interação e comunicação são 

utilizadas desde os tempos remotos, no processo de civilização, para o ensino e a 

aprendizagem, em virtude dos sujeitos envolvidos e não apenas dos recursos. 

É nessa mesma perspectiva, que Mamedes-Neves e Duarte (2008, p. 771), dizem que, 

apesar das novas tecnologias de informação e comunicação aumentarem a velocidade de 

propagação de informação e ampliarem as possibilidades de comunicação entre pessoas de 

diversos lugares, por si só, a tecnologia não é capaz de “promover informação, comunicação, 

interação, colaboração e, em consequência disso, de construir novos conhecimentos”, porque, 

 

os modos de interação e de colaboração que serão estabelecidos entre essas 
pessoas, assim como o que elas vão fazer com essa possibilidade de contato, 
não são tão óbvios e não são pré-determinados ou mesmo controláveis; vão 
depender de quem está nos nós da rede que será tecida entre elas 
(MAMEDES-NEVES; DUARTE, 2008, p. 771). 

 

Portanto, há a dependência de um mediador, que de acordo com as suas concepções de 

ensino e aprendizagem, irá configurar a maneira da interação e colaboração estabelecidas, 

pois a qualidade e a aplicação das informações divulgadas dependem de seus usos e objetivos. 

Neste contexto, de diversas possibilidades na comunicação, o livro não é mais o único meio 

de aproximação ao conhecimento e a cultura. 

Pensando neste contexto que as escolas públicas, devido aos recursos do Fundo de 

Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica (FUNDEB), estão repletas de 

equipamentos que necessitam no momento, como aponta Kenski (2003): ideias e ações para o 

trabalho com o uso efetivo e qualitativo dessas tecnologias na prática pedagógica docente, 

pois, de acordo com Palfrey e Gasser (2011, p. 268), “a educação está totalmente confusa 

sobre o que fazer em relação ao impacto da tecnologia na aprendizagem”, sabem que a 

tecnologia são bons investimentos em longo prazo, porém poucas pessoas “têm alguma ideia 

de como utilizá-la” ou “quando não utiliza-las”. 

Mediante essas afirmativas se fez necessário analisar se realmente os professores das 

escolas públicas consideram os recursos tecnológicos suficientes e adequados e se a única 
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coisa que falta para o sucesso do processo ensino e aprendizagem está escondido na 

metodologia de trabalho.  

Referente ao fato da dificuldade em saber quando utilizar ou não as tecnologias 

disponíveis nas escolas, Philipe Bredon (2000 apud MAMEDES-NEVES; DUARTE, 2008, p. 

770) apresenta três classificações, “os que são militantes do grupo ‘tudo é internet’, prosélitos 

de uma nova cultura; os tecnofóbicos, hostis a qualquer técnica, e os que pensam que o uso 

racional da tecnologia da informação pode, em certas condições, ser fator de progresso”. 

Portanto há muitas dúvidas por parte dos profissionais sobre quando utilizar a tecnologia na 

escola. Assim,  

 

A coisa mais importante que as escolas podem fazer não é usar mais 
tecnologia no currículo, mas usá-la de modo mais eficiente. Devemos 
experimentar formas em que a tecnologia deva ser parte do currículo dia a 
dia nas escolas – mas apenas onde ela cabe. A tecnologia só deve ser 
aplicada em apoio à nossa pedagogia, não por si só (PALFREY; GASSER, 
2011, p.277). 
 

A tecnologia, nesse ponto de vista, deve ser algo natural na escola, não algo a ser 

usado em todas as práticas pedagógicas como um modismo, há de ter reflexão, planejamento 

e ser utilizada quando for necessário e um recurso para auxiliar a prática pedagógica de forma 

real e natural no contexto escolar, semelhante ao caderno e lápis. Conforme a colocação, são 

as escolas que precisam descobrir a maneira mais adequada de integrar a tecnologia às 

propostas curriculares. 

Na mesma linha de pensamento, Moreira e Kramer (2007, p. 1038) afirmam que as 

tecnologias são concebidas como garantia de educação de qualidade, já que “passa a 

corresponder ao emprego, nem sempre criativo e eficiente, de recursos tecnológicos que 

promoveriam a atratividade dos ensinamentos ‘oferecidos’ aos alunos ou por eles apreendidos 

sem uma interferência significativa do/a professor/a”. Na qual, 

 
Atribuem-se múltiplos sentidos à presença das TIC no ensino, vistas como 
contribuindo para que: se superem os limites das “velhas tecnologias” 
(ilustradas pelo quadro-de-giz e por materiais impressos); se solucionem 
problemas pedagógicos com que o professor se depara; ou, ainda, se 
enfrentem questões sociais mais amplas. É como se as TIC fossem dotadas 
de poder miraculoso! Nessa perspectiva, deixam de ser entendidas como 
produções histórico-sociais, sendo vistas como fontes de transformações que 
consolidariam a sociedade da informação ou do conhecimento – expressão 
da qual estão ausentes os elementos sociopolíticos do ‘novo’ arranjo social 
(MOREIRA; KRAMER, 2007, p. 1042). 
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As tecnologias não possuem poder de ensinar por si só, pois não foram criados com 

intenção pedagógica, mas foram incorporados à educação podendo ser adequadas às propostas 

curriculares, de forma que necessitam de um mediador, neste caso: o professor. Neste sentido, 

Valente [s.d.] aborda várias visões como, por exemplo, a visão cética, que considera a 

máquina como instrumento desumanizador, capaz de substituir o professor, também incutida 

vantagens econômicas. 

Então, Palfrey e Gasser (2011, p. 276) apontam a necessidade de descobrir “como o 

uso das tecnologias pode dar suporte aos objetivos pedagógicos”, pois não teria sentido 

utiliza-la apenas porque é legal. 

 

As coisas que as escolas e os professores fazem melhor não devem ser 
descartadas na pressa de usar tecnologia na sala de aula. Em toda área, há 
aspectos do currículo que devem ser ensinados sem telas e conexões com a 
rede [...] A maneira em que os alunos aprendem a pensar criticamente, a 
maior parte do tempo, é através do antiquado diálogo (PALFREY; 
GASSER, 2011, p. 276-277). 
 

O diálogo é fundamental, assim como as trocas de experiências e reflexões, durante a 

prática pedagógica e na avaliação do trabalho realizado, pois por meio dele interagimos com 

pensamentos diferentes dos nossos e olhamos com mais criticidade o que nos é apresentado. 

As trocas de ideias em sala de aula e questionamentos são importantes e não requerem uso de 

tecnologia, porém é um desafio os professores e coordenadores saberem quando articulá-las 

ao ensino e quando descartá-las.  

Conforme Xavier (2002, p. 1), os meios de comunicação modernos não vieram para 

substituir totalmente os tradicionais, mas para acrescentar e oferecer maiores oportunidades 

pedagógicas ao trabalho docente, já que o modo de atenção das crianças atuais, não utilizar 

sempre o mesmo recurso pode ser outra possibilidade de participação e interesse à aula. Nesse 

sentido, o autor diz que “sem dúvida, a escola, com o auxílio dos meios de comunicação 

tradicionais (rádio, TV, jornais, revistas etc.) e agora modernos (Internet, CD, CD-Rom, 

DVD), ajuda a consolidar a cultura da escrita”. 

Então, a tecnologia, quando utilizadas na escola, pode favorecer a colaboração e 

interação de todos os segmentos escolares, que não significa a substituição do professor pela 

máquina, pois segundo Almeida [s/d] “ensinar é organizar situações de aprendizagem, criando 

condições que favoreçam a compreensão da complexidade do mundo, do contexto, do grupo, 

do ser humano e da própria identidade”. 
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Desta forma há a exploração das capacidades pedagógicas que estes recursos ofertam, 

desde que planejado e pensado no contexto escolar. Ainda segundo Almeida ([s/d], p. 6): 

 
A aprendizagem é um processo de construção do aluno - autor de sua 
aprendizagem, mas nesse processo o professor, além de criar ambientes que 
favoreçam a participação, a comunicação, a interação e o confronto de idéias 
dos alunos, e a livre participação do aluno, assim como a interação que gera 
a co-autoria e a articulação entre informações e conhecimentos, com vistas a 
construir novos conhecimentos que levem à compreensão do mundo e à 
atuação crítica no contexto. 
 

A criticidade e autonomia do aluno podem ser alcançadas apesar da disponibilidade de 

informações que chegam de forma rápida e pronta, porém na escola, por meio do letramento 

digital os alunos aprendem a selecionar as informações e a pensar sobre o que lhe foi 

apresentado, construindo conhecimentos mediante a participação ativa e interativa com os 

colegas e tecnologias. 

Portanto, para que a tecnologia seja incorporada na prática pedagógica, é necessário 

superar preconceitos, ter ousadia, articulações de saberes, mudanças de conceitos e práticas. 

Já que, com relação à este trabalho, 

 
Atualmente, a internet e sua democratização têm muito a auxiliar nas aulas 
de Língua Portuguesa, uma vez que sites podem ser criados com a finalidade 
de os nossos alunos publicarem seus textos, criarem links para indicar um 
novo caminho, uma nova leitura, uma nova escrita (PRILLA; MUZA; 
ANTONIASSI, 2011, p. 2). 

 

Há a possibilidade dos alunos criarem os seus próprios textos utilizando os recursos 

tecnológicos ou simplesmente ter contato com diversos gêneros textuais, já que nos anos 

iniciais do ensino fundamental a preocupação com a alfabetização e letramento dos alunos é 

tão preocupante. 

No mesmo caminho, Coscarelli (2010 apud PRILLA; MUZA; ANTONIASSI, 2011, 

p. 4) acredita que o educador seja o responsável pelo “letramento digital” dos seus alunos, 

muito mais do que levar a classe ao laboratório algumas vezes por ano, mas também elaborar 

e aplicar projetos realizáveis e “conectados” à realidade escolar e dos alunos. 

 

Assim, é possível dizer que a tela como espaço de escrita e de leitura traz 
não apenas novas formas de acesso à informação, mas também novos 
processos cognitivos, novas formas de conhecimento, novas maneiras de ler 
e de escrever, novas interfaces para o processo de ensino e aprendizagem, 
enfim, um novo letramento, uma nova condição para aqueles que exercem 
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práticas de escrita e de leitura no computador (PRILLA; MUZA; 
ANTONIASSI, 2011, p. 6). 
 

Todavia, o professor é o principal ator das mudanças dentro da sala de aula, quem 

escolhe os materiais a serem utilizados e auxilia na busca de informações em diferentes fontes 

disponíveis. Na qual com a internet, por exemplo, é possível compartilhar aprendizagens, 

buscar mais informações e não ficar limitado apenas ao que conhece, mas ampliar e divulgar a 

cultura. 

 

O professor, neste contexto de mudança, precisa saber orientar os 
educandos sobre onde colher informação, como tratá-la e como utilizá-la. 
Esse educador será o encaminhador da autopromoção e o conselheiro da 
aprendizagem dos alunos, ora estimulando o trabalho individual, ora 
apoiando o trabalho de grupos por área de interesses (MERCADO, 2002, 
p.12). 
 

Assim, incorporar as tecnologias pode ser uma maneira de vincular contextos 

diversificados, até mesmo os que estão distantes da escola, visto que além de auxiliar o 

trabalho pedagógico, podem ser utilizados para introduzir algo novo e importante que de 

outras formas não seria possível, de modo que o aluno pode aprender a usar várias fontes 

informativas e meios de comunicação como um sujeito ativo da sua própria realidade.  
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4 OS PASSOS DA PESQUISA 
 

De acordo com os objetivos apresentados anteriormente, levantamos produções 

bibliográficas e documentais para dar suporte teórico à realização da pesquisa de campo. Nos 

capítulos anteriores apresentamos discussões acerca do currículo de maneira ampla, o oficial 

do Estado de São Paulo, o Currículo Comum para o ensino fundamental da cidade de Bauru e 

relacionamos as tecnologias no auxílio à prática docente mediante os autores renomados na 

área.  

Em seguida, realizamos entrevistas e aplicação de questionários com professores das 

escolas municipais e estaduais. Dessa forma, os instrumentos utilizados, os caminhos 

percorridos para alcançar os objetivos, a apresentação e descrição dos sujeitos participantes 

desta pesquisa, serão detalhados com mais atenção durante este capítulo.  

 

 

4.1 Os instrumentos: entrevista e questionário 
 

Foi realizada pesquisa empírica com abordagem qualitativa dos dados com professores 

atuantes em escolas públicas, dos sistemas estadual e municipal de ensino da cidade de Bauru, 

interior de São Paulo6. A ela, associamos pesquisa documental e bibliográfica, de autores 

renomados na área, para dar sustentação aos argumentos na discussão dos resultados.  

Realizamos a coleta de dados com nove professores atuantes nos anos iniciais do 

ensino fundamental, dos quais seis foram entrevistados durante o primeiro semestre de 2014 e 

três professores responderam ao questionário com perguntas abertas durante o segundo 

semestre do mesmo ano, em virtude da impossibilidade de agendamento de encontros. 

Desta forma, para a coleta de dados, utilizamos: 

  

1- Entrevista semiestruturada com seis professores atuantes em sala de aula dos anos 

iniciais do ensino fundamental de uma mesma unidade do sistema estadual de ensino. 

A entrevista foi realizada a partir de um roteiro básico de questões abertas que foi 

complementado na situação de contato face a face, roteiro este que consta como 

Apêndice A. A entrevista ocorreu com a autorização dos sujeitos, gravada e, 

posteriormente, transcrita. O roteiro foi elaborado tendo como temas geradores o 

currículo vigente e o uso das tecnologias, assim como os desafios e as possibilidades 

                                                           
6 Os participantes da pesquisa empírica assinaram Termo de Consentimento Livre e Esclarecido.  
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que o professor, praticante do currículo, enfrenta e observa no cotidiano escolar e nos 

cursos realizados. 

2- Questionário com perguntas abertas respondidas por três professores de diferentes 

escolas do sistema municipal de ensino fundamental Bauru-SP. O questionário foi 

enviado por e-mail aos sujeitos. As questões estão apresentadas no Apêndice B. Os 

sujeitos concordaram em participar da pesquisa e responder ao questionário elaborado 

com os mesmos temas geradores da entrevista, sendo currículo, tecnologia, os desafios 

e as possibilidades enfrentadas e observadas tanto na escola quanto nos cursos 

oferecidos nas escolas públicas. 

 

Na definição da metodologia de pesquisa nos apoiamos em Gil (1987), Lüdke e André 

(1986), Brandão (2000), Alves-Mazzotti e Gewandsznajder (2002), Dencker e Viá (2001). 

Assim, a entrevista: 
 

[...] entre todas as técnicas é a que apresenta maior flexibilidade [...] pode ser 
focalizada quando, embora livre, enfoca tema bem específico, cabendo ao 
entrevistador esforçar-se para que o entrevistado retorne ao assunto após 
alguma digressão. Pode ser parcialmente estruturada, quando é guiada por 
relação de pontos de interesse que o entrevistador vai explorando ao longo 
de seu curso (GIL, 1987, p. 115-117). 
 

A entrevista, como um dos procedimentos usados para coleta de dados em campo, 

possibilitou que os dados fossem analisados quantitativamente e qualitativamente. Como 

objetivamos conhecer opiniões dos professores e não foi possível entrevistar pessoalmente 

todos os participantes, por motivos que serão explicados na próxima seção, utilizamos 

também questionário por exigir “menor habilidade do pesquisador, podendo até mesmo 

dispensar sua presença nos casos em que pode ser enviado pelo correio, por e-mail ou por 

outros meios de contato” (DENCKER; VIÁ, 2001, p. 162). 

Desta forma, o questionário com perguntas abertas permite maior liberdade para o 

participante expressar ideias com suas próprias palavras, pois não possuem estruturas 

sugestivas para a resposta.  
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4.2 Os caminhos percorridos 
 

Inicialmente a pesquisa contaria com três instrumentos para coleta de dados: 

documentos, levantamento bibliográfico e entrevistas. Assim, desde o primeiro semestre de 

2013 alguns autores foram sendo pesquisados e os documentos lidos para a realização da 

primeira parte deste trabalho. Como levantamento bibliográfico inicial, foram pesquisadas 

quatro bases de dados virtuais: Base Athena (UNESP), Base Dedalus (USP), Biblioteca da 

USC e uma consulta incipiente na Base de dados INEP.  

Posteriormente entramos em contato com uma escola estadual, na qual já havia sido 

local de estágio no ciclo I do ensino fundamental e de gestão. Em um dos ATPC realizados, 

conversamos com a direção da escola e com a coordenadora pedagógica que nos possibilitou 

liberdade para convidar os professores do Ciclo I para participarem da entrevista. Seis 

docentes concordaram e, no dia combinado, a entrevista foi realizada no período da manhã e 

da tarde. Em seguida, as entrevistas foram transcritas e organizadas em tabelas, contidas no 

Apêndice C, para melhor visualização e análise dos dados. 

Em maio de 2014, entramos em contato com algumas escolas municipais, porém em 

virtude da burocracia do processo via Secretaria da Educação e do calendário por conta da 

Copa do Mundo e demais feriados, o andamento da pesquisa seria prejudicado. Desta forma, 

algumas professoras do sistema municipal foram contatadas, porém estas não necessariamente 

da mesma unidade escolar. Assim, foi possível realizar a entrevista apenas com um dos 

professores da prefeitura. Contudo, em virtude de inúmeros entraves, decidimos pela 

aplicação de questionários com perguntas abertas para que respondessem com as suas 

palavras. Foram enviados os questionários, das quais recebemos três devolutivas dos 

professores do sistema municipal, sendo que um deles já atuou também em escola do sistema 

estadual, na qual será detalhado ao apresentarmos os professores participantes deste trabalho 

de pesquisa. 

 

 

4.3 Os sujeitos da pesquisa 
 

Realizamos a pesquisa com nove professores atuantes nos anos iniciais do ensino 

fundamental, sabendo que 100% dos professores participantes possuem mais de 30 anos de 

idade, o gráfico a seguir ilustra a atuação desses profissionais: 
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Gráfico 1 – Escolas públicas atuadas pelos professores 
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Conforme o Gráfico 1, 45% dos professores atuam ou atuaram em escolas estaduais, 

33% em rede municipal e 22% tanto em escolas estaduais quanto municipais.  

No Gráfico 2, apresentamos o gênero dos sujeitos: 

 

Gráfico 2 - Gênero dos sujeitos 

90%

10%

Feminino
Maculino

 
Dos nove professores participantes da pesquisa, 90% são do gênero feminino e 10% 

do gênero masculino. 

Acerca da formação, o Gráfico 3 apresenta algumas informações: 
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Gráfico 3 – Formação dos participantes 
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55% dos professores possuem magistério, na qual 11% é licenciado em biologia, 11% 

em história com especialização na pré-escola e 33% possuem magistério e formação em 

pedagogia. 

Dos 77% que são pedagogos, 22% possuem pós-graduação em alfabetização e 

letramento, dividido em 11% que possui especialização em educação especial e inclusiva e 

curso técnico em informática e 11% com pós em psicopedagogia e atualmente cursando 

mestrado em TV digital pela UNESP. 

Desta forma, a formação superior de 44% dos professores foi em escola privada e 55% 

concluiu a graduação em escola pública. 

 

Gráfico 4 – Atuação dos participantes 
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44% dos professores participantes deste trabalho atuam e atuaram somente no Ciclo I 

do Ensino Fundamental. 11% trabalham no ensino superior, 33% atuam/atuaram como 

coordenador, vice-diretor ou diretor substituto em escola municipal. 11% dos professores já 
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trabalharam como instrutor de informática, elaborando atividades para reforçar o conteúdo 

abordado em sala de aula. Desses profissionais, 11% admite ter acúmulo de cargo, na qual 

atua no Ciclo I, II, ensino médio e na coordenação em outra unidade escolar. 

 

Gráfico 5 – Tempo de experiência dos participantes em escolas públicas 
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Os professores do Estado possuem em média 26 anos de experiência, sendo que 22% 

deles estão em processo de aposentadoria. Os do município possuem a média de 6 anos e os 

que trabalham/trabalharam nas escolas públicas tanto do estado quanto do município possuem 

cerca de 11,5 anos de experiência em sala de aula. A média geral de experiência dos 

professores é de 15 anos. 
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5 OS DADOS E SUA ANÁLISE 
 

Conforme recomendam Alves-Mazzotti e Gewansznajder (2002), Brandão (2000) e 

Lüdke e André (1986), os dados obtidos com a pesquisa empírica foram analisados durante 

todo o processo de investigação, por meio de teorizações progressivas em um processo 

interativo com a coleta de dados, o que pôde nos levar, em algumas situações, a retornar à 

escola para complementar a coleta de dados ou para esclarecer pontos que, por acaso, ficaram 

obscuros, conforme previsto no plano de trabalho e cronograma de execução da pesquisa. 

Alguns focos prévios de análise já se destacam, tais como: a compreensão da proposta 

curricular, as tecnologias disponíveis hoje na escola, e a articulação de ambos. Porém, outras 

categorias de análise deverão emergir a partir da realização da análise dos documentos e da 

entrevista semiestruturada. 

De acordo com Lüdke e André (1986), a construção de categorias na pesquisa de 

abordagem qualitativa não é tarefa fácil. Elas brotam, num primeiro momento do arcabouço 

teórico em que se apoia a pesquisa, mas vão sendo posteriormente modificado ao longo do 

estudo, num processo dinâmico, de confronto entre teoria e empiria, o que origina novos focos 

de interesse e de análise. 

A interpretação dos dados coletados foi realizada à luz da teoria, buscando 

compreender como as propostas curriculares são traduzidas para a prática pedagógica 

cotidiana pelos sujeitos escolares.  

Assim, o primeiro questionamento aos professores foi: Você participou da elaboração 

do currículo?  

Quatro professores7 afirmaram participar apenas da construção coletiva do projeto 

político pedagógico da escola, por meio de discussões embasadas em coordenadas da 

Diretoria de Ensino, desta forma, “Do currículo em si não, só assim, do plano de ensino com 

base no currículo estadual, que já vem uma [...] diretriz pelo governo estadual” (P2), que 

segundo o P4 para o planejamento “vem algumas coisas da D.E., como que tem que ser, o que 

tem que ser privilegiado, aí cabe a nós adequar”. 

Para os P5 e P6 que atuam tanto no Estado quanto no Município: “Do Estado só do 

Projeto Político Pedagógico, o currículo do Estado ele já vem pronto”, pois “o estadual ele 

vem de cima pra baixo, não foi construído coletivamente” (P6) e do municipal também não 

participou diretamente, apenas com sugestões, “participamos de forma indireta” (P5). 

                                                           
7 Os professores foram nomeados por número (do P1 ao P9), em função da ordem das entrevistas e de entrega do 
questionário respondido. 
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A maior parte dos professores participa da elaboração do currículo “bem 

indiretamente” (P9) e até mesmo os professores que responderam afirmativamente, ao 

justificar suas respostas mostraram que a participação foram sugestões que seriam levadas 

pela gestão: “A coordenadora que ia diretamente nas reuniões, então ela vinha, trazia as ideias 

na escola e depois levava o que a gente estudava” (P5). 

Encontros e reuniões, de acordo com Sacristán (1998), favorecem a melhoria 

curricular, já que o currículo é algo construído no coletivo, com discussões das práticas, trocas 

de experiências e aprimorando o que estava proposto, com diálogo entre as instituições de 

ensino, equipe escolar, compartilhamento de saberes e avaliações conjuntas. Mesma ideia que 

encontramos na fala do P8: “nós tínhamos [...] discussões sobre os conteúdos depois 

passávamos para as coordenadoras levarem nas reuniões o que achávamos que deveria ser 

colocado no currículo e foi feito em todas as escolas. Tínhamos reuniões etc”.  

Desta forma, as participações indiretas dos professores, com sugestões, já 

mencionadas por Saviani (2007), e diálogos nas reuniões está conforme Sacristán (1998) 

afirmou sobre levar em consideração as vivências anteriores, sejam boas ou ruins, que 

contribuem para o processo avaliativo, visando a melhora na reconstrução curricular que 

ganhará vida na prática, por meio das adequações feitas pelos docentes no dia a dia da sala de 

aula. 

Em seguida perguntamos aos professores: O que você pensa a respeito do currículo 

oficial do Estado de São Paulo/ Currículo Comum Municipal de Bauru? 

 Três docentes consideram o currículo relativamente bom: “é lógico que mudanças 

sempre tem que haver, nunca tá assim cem por cento [...] mas no geral assim, eu acho [...] 

bom”(P1), indo de encontro com o que Silva (apud GOODSON 2001) apontou ao considerar 

o currículo favorável a oscilações e mudanças em constante transformação. 

O currículo foi visto pelo P3 como facilitador: “O Programa Ler e Escrever ajuda 

bastante [...]é mais fácil pra gente[...] no geral ele é um bom instrumento de trabalho”, em 

concordância com o P5: “Eu acho um currículo bom [...] se ele for bem aplicado eu acredito 

que dá resultado” e considera que a dificuldade de outros professores é por não seguirem os 

passos ditados pela proposta curricular: “o que eu vejo de entrave é que as vezes tem algumas 

pessoas que ainda não conseguiram é cumprir todas as etapas [...] você tem que realmente 

segui-lo [...] se ficar como atividade soltas [...] não serve.”. O mesmo professor vê muita 

diferença entre o estado e o município: “no município o currículo [...] privilegia o conteúdo. 

[...] não tá atendendo o aluno [...] precisa ser muito melhorado”. 

Já o P4 sentiu dificuldade em falar sobre o currículo por achá-lo complicado: 
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“complicado falar sobre currículo, tem que ser uma pessoa que entende muito. Ele é muito 

amplo, difícil você falar”. Percebemos que o pensamento deste professor tem fundamento de 

acordo com o primeiro capítulo deste trabalho, na qual concebemos o currículo como um 

tema de inúmeras pesquisas em sua amplitude, contudo, considera o currículo um norte “já 

vem pra nós uma direção do governo” (P4).  

Outros dois professores veem o currículo como uma base para o trabalho docente, 

como por exemplo, o P2: “ele dá uma base pra gente trabalhar as expectativas, as habilidades 

e competências que são elencadas ali [...] não é uma bíblia pra gente ficar ali preso somente 

nele. A gente pode tá acrescentando. Tirar não, mas acrescentar sim!” e assim, compara o 

atual com o antigo: “uns anos atrás cada região e até mesmo dentro de um município cada um 

montava, elaborava o seu plano de ensino e trabalhava, aí o aluno se transferia, era totalmente 

diferente do que estava estudando na mesma série”, concordando que “facilitou, melhorou”. 

Na mesma perspectiva, o P9 acredita que o currículo comum garante “um mínimo 

necessário comum em todo o município, o que não impede de cada professor, em sua 

realidade, poder ampliar este mínimo”. Contudo, considera a possibilidade de cada docente 

adequar a proposta de acordo com as necessidades locais. 

Assim, ao pensar currículo como guia nos aproximamos das ideias de Veiga-Neto 

(2008), pois o currículo norteia o desenvolvimento dos alunos durante a escolarização, na qual 

os conteúdos são organizados, avaliados nos planejamentos e seleções, pois os professores 

podem usá-lo como base para adequações em todo o processo de ensino e aprendizagem. 

Na mesma linha de pensamento os professores do município analisam o currículo 

como norteador do trabalho docente: “é um norte pro professor pra que ele saiba quais são as 

expectativas do sistema pra qual ele trabalha, que no caso é a prefeitura em relação ao 

trabalho dele. Então eu acho que de certa forma acaba dando direção pro professor” (P6), 

assim como o P2 e o P8, o P6 lembra da sequência do trabalho caso um aluno seja transferido 

de uma unidade à outra, fato elencado tanto pelos docentes do Estado quanto do Município, 

também descrito nos documentos curriculares. 

No primeiro capítulo deste trabalho, falamos um pouco sobre o currículo oculto, de 

acordo com Silva (1999), que dá vida à teoria no cotidiano escolar implícito, nas palavras do 

P7: “Ainda há muitas adaptações a serem feitas no currículo. Elas estão sendo feitas na 

medida em que trabalhamos com os conteúdos propostos.”, consequentemente, é durante a 

ação que os acertos e as falhas vão ficando claras para futuramente serem repensadas e 

reconstruídas de maneira favorável à educação. 

Na sequência perguntamos: Para você, quais foram os desafios enfrentados para se 
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adaptar ao uso do Programa Ler e Escrever/Currículo Comum Municipal de Bauru? 

 Os professores do Estado se dividiram nas respostas, os P1 e P4 sentiram dificuldade 

no início da implementação do Ler e Escrever e os P2, P3 e P5 não sentiram desafios, se 

adaptaram rapidamente.  

Assim, o P1 afirma ter feito vários cursos e teve dificuldade apenas no início, porém 

afirmou: “eu acho que facilitou muito o aprendizado do aluno e pra nós também [...] Porque a 

gente trabalha unificado, todas as escolas trabalham o mesmo projeto, o aluno mudando de 

escola pra escola [...] ele não vai ter dificuldade pra sequência” em concordância com a 

colocação do P2, P6 e P8 na questão anterior. Todavia, o P1 compara o currículo anterior com 

o atual e diz que agora “Não são mais aquelas aulas expositivas, lousas. Só professor e aluno, 

aí, você tem vídeo, tem sala de computação, sala de leitura. Então os próprios projetos já 

cobram isso da gente. Eu acho que facilitou bastante”, considerando o currículo como um 

facilitador, da mesma forma como o P3 respondeu na segunda questão.  

O P1 afirmou que: “trabalhar com projetos também é tudo, porque você vê o produto 

final”, e ao ser questionado sobre a participação dos professores na elaboração destes projetos, 

respondeu: “Não. Já é o projeto pronto [...] facilita muito”.  

Segundo Candau e Moreira (2007), é fundamental o papel do educador para a 

materialização dos currículos e estudos realizados na escola, sendo necessária reflexão para 

articular currículo com as reais necessidades dos alunos a fim de que, conforme Oliveira 

(2012), o professor não tenha uma visão ingênua e apenas reproduza o que lhe é imposto. 

O P4, assim como o P1, admitiu a dificuldade no início “porque a gente tava 

acostumado com a silabação, e de repente não se pode mais trabalhar as sílabas”, e 

continuando, considera: “O único inconveniente é que primeiro eles elaboram e depois eles 

consultam o professor [...] quem elabora nunca que ficou dentro da sala de aula. Então, tem 

muitas coisas que não condiz com a realidade de dentro duma sala de aula. [...] Às vezes vem 

uma atividade, alguma coisa que tá dentro do Ler que você tem que trabalhar que é um 

absurdo!”. Que de acordo com Featherstone (1997) o professor é visto como executor de algo 

determinado e descontextualizado, feito pela administração central do sistema. 

O P4 declara ser favorável a basear a aula com a realidade dos alunos, porém, “o 

tempo eu acho muito curto”. A falta de tempo mencionada pelos professores nos remete ao 

que Oliveira (2012) citou sobre o trabalho sobrecarregado dos professores. Apesar de achar o 

tempo curto para fazer tudo o que demanda a proposta curricular de projetos, o P4 diz: “você 

tem que ficar só em cima daquilo, eu particularmente não fico. Eu trabalho o Ler, o EMAI, 

mas eu uso os meus livros pedagógicos, meus livros didáticos, dou atividades extras, porque 



48 
 

se ficar só no Ler e Escrever, você não alfabetiza!”. 

Já o P2 disse: “Não sofri tanto, porque eu gosto de viver com desafios”, relembra 

também o fato de ter presenciado mudanças na educação durante a formação, tendo isso como 

hipótese por não ter tido tantas dificuldades com o currículo atual e completa: “Eu acredito 

assim que colegas com mais tempo de serviço, pessoal próximas da aposentadoria e tudo o 

mais sofreram um pouco”. Ao analisarmos as respostas das colegas de trabalho perto à 

aposentadoria, constatamos que realmente dois professores, o P1 e o P4, já citados nos 

parágrafos anteriores, próximos a se aposentar admitiram a dificuldade inicial para se 

adaptarem ao novo modelo curricular.  

Desta forma, o P2 encerra a resposta: “Eu me adaptei até rápido”, com um diálogo 

semelhante, o P3 falou: “Tudo o que é novo traz um desafio. Só que é questão de leitura, de 

informação. Então, se formou, leu, fez um cursinho que na época a diretoria até deu um 

cursinho pra gente. Dá pra se virar”, não se considerando da linha tradicional, complementa 

“Eu sempre parti pra umas ideias mais parecidas com o Ler, então pra mim não foi tão 

difícil”. 

O P5 não viu nenhum desafio para se adaptar ao Currículo: “Eu não senti desafio 

nenhum [...] não tive nenhum entrave, eu me adaptei bem, eu gosto”. Então, o P5 

complementa a segunda questão ao dizer: “É um currículo que é fechado? É. Porque que nem 

os projetos você não tem opção, não existe um tempo hábil pra você colocar outro projeto 

junto [...] o tempo não dá”, já que, segundo o docente agora há vários projetos de matemática, 

português, ciências, história e geografia e não sobra tempo para outras coisas além do que já 

vem determinado pelo currículo, todavia afirma: “Ao meu ver tão ótimo, tá de acordo”.  

Para os professores do município, um grande desafio é dar conta da quantidade de 

conteúdos cobrados no currículo. Segundo P6 o maior desafio é a “quantidade de conteúdos”, 

já que para os alunos construírem o “conhecimento de forma mais real, mais satisfatória, você 

vai ter que trabalhar um pouco mais cada conteúdo, um pouco mais aprofundadamente, então, 

pra que você consiga aprofundar o trabalho não dá pra você trabalhar todos os conteúdos que 

tão lá”. A fala deste professor e dos demais sobre conteúdo, se assemelha ao que foi 

respondido na segunda questão pelo P5 ao considerar o Currículo Comum Municipal de 

Bauru conteudista. 

Do ponto de vista do P7, além da quantidade de conteúdo, “a adequação do currículo 

com relação ao nível cognitivo do aluno” é o maior desafio no uso dos currículos. O P8 

considera que o fato do currículo ser novo, há aspectos que precisam de modificações “por 

isso é difícil segui-lo em alguns pontos”. De acordo também com o que o P9 respondeu: “o 
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grande desafio, foi conhecer o currículo e conceber a ideia, inclusive, internalizar os 

conteúdos propostos e como vem sequenciado os conteúdos a serem trabalhados houve 

bastantes reclamações e resistência por parte de muitos professores, no entanto, na prática, o 

mesmo ainda não está acontecendo de forma satisfatória”.  

Assim, temos a contribuição de Oliveira (2012) ao dizer sobre a importância do que os 

professores pensam a respeito do currículo, sua interpretação, aceitação ou rejeição tem total 

influência na prática pedagógica. Desta forma, o P9 acredita que a justificação para tais 

desafios seja “justamente porque foi implantado na correria, e sem a aceitação da maioria dos 

professores”, e ao término atribui a responsabilidade de organizar reuniões para avaliar as 

experiências da sala de aula, como função dos coordenadores pedagógicos.  

Podemos concluir desta questão que, os desafios vivenciados pelos professores do 

sistema estadual foi a transição de um modelo tradicional para o atual, apesar de um dos 

professores afirmar que o modelo fechado utilizado é de fácil adaptação e em suma não terem 

sofrido para utiliza-lo. Já os professores do sistema municipal em sua maioria elencaram a 

dificuldade de organizar o tempo para dar conta da grande quantidade e sequencia de 

conteúdos que o novo currículo exige. 

Na sequência perguntamos: Você acha que o currículo oficial é flexível para o 

professor utilizar os recursos tecnológicos durante as atividades em sala de aula?  

Oito professores consideram o currículo flexível e um professor não. Apesar do P2 

achar o currículo bem mais flexível ao ciclo II, considera que no ciclo I há flexibilidade em 

determinados momentos. 

O P4 considera que “o currículo pode ser mudado a qualquer momento, você articula 

teu plano com o teu currículo [...] agora se você ficar só naquilo ali você não alfabetiza 

ninguém, você tem que estar sempre acrescentando algo mais”. Assim, vemos que tal 

professor, como Silva (apud GOODSON 2001) afirma, não vê o currículo como algo estático. 

Os professores do sistema municipal também acham o currículo flexível, em 

discordância com o que o P6 respondeu: “ele é flexível se partir do professor, se o professor 

tiver liberdade de flexibilização”, já que, “se a Secretaria de Educação disser que ele tem que 

seguir aquela sequência certinha e que não pode alterar e que não pode pular e que não pode 

fazer nada, ele não é flexível, que é a postura hoje da Secretaria da Educação” e ao questionar 

um pouco mais acerca da limitação da flexibilização, o P6 complementou “o professor acaba 

não tendo essa fiscalização, aí acaba muitas vezes flexibilizando, mas a formação, o que veio 

pra gente pelo menos é que a gente tinha que seguir a sequência como estava lá”. 

Em semelhança com o P6, o P7 respondeu que acha o currículo flexível, “no entanto, 
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isso tem muito mais haver com a metodologia adotada pelo professor”, que mediante Oliveira 

(2012) a compreensão metodológica do professor faz toda a diferença ao utilizar os materiais 

em sala de aula, refletindo no alcance dos resultados esperados. 

A quinta questão consistiu em: O que você entende por tecnologia? 

 

Gráfico 6 – Respostas referentes à quinta questão 
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Os professores do Estado relacionaram a tecnologia aos recursos tecnológicos. O P2 

respondeu: “tecnologia [...] são recursos [...] aquilo que traz pra gente uma resposta mais 

rápida”, considera também que todas as pessoas, independente das diferenças econômicas 

possuem grande acesso à tecnologia, de acordo com a sua experiência em sala de aula, pois “é 

uma geração que vive em função [...] da tecnologia” e ainda, segundo o mesmo professor, 

“eles tem dificuldade de compreender uma técnica a ser seguida, principalmente pra trabalhar 

mentalmente, o raciocínio e tudo o mais, porque tem os aplicativos no celular que oferece a 

resposta mais rápido”. 

De acordo com Palfrey e Gasser (2011); Veen e Vrakking (2009), realmente a forma 

como as crianças aprendem atualmente está diferente de tempos atrás, o que gera preocupação 

entre os adultos. 

Entretanto, a resposta do P2 se mostra como um dos desafios proveniente da 

tecnologia na educação, a necessidade de não ficar totalmente dependente dos recursos, pois 

os alunos precisam compreender o processo até chegar à resposta “eles se preocupam mais em 

nos dar a resposta, mas não quer saber nem o porquê daquilo”. Desta forma, “é útil, mas não 

pra gente viver na dependência”, já que para o P2 é necessário saber diferentes maneiras de 
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resoluções de problemas “se eu não tenho ali naquele momento em mãos um recurso 

tecnológico, eu sei chegar de uma outra maneira”. 

Ainda de acordo com o P2, os alunos preferem mais internet do que pesquisar na 

biblioteca, mas um desafio é que “muitas vezes nem leem o que estão nos sites de buscas, 

imprime alguma coisa e querem somente entregar”. Mediante este ponto é possível 

compreender quando Veen e Vrakking (2009) relatam a preocupação de pais e professores 

com a maneira dos alunos se comportarem e buscarem informações sem criticidade ou 

reflexão e nas palavras de Palfrey e Gasser (2011) ao dizer que a maneira de pesquisar, ler e 

procurar informações está diferente na sociedade atual, fazendo com que surjam indagações 

sobre a aprendizagem em ambientes digitais, por isso se faz necessário o papel do mediador.  

 Mercado (2002) aborda as mudanças de características no professor da Sociedade da 

Informação, com novas posturas, criticidade e estratégias de trabalhos, para que assim possa 

mediar o uso das tecnologias, os alunos e currículo a fim de enfrentar os desafios que a 

atualidade traz, fazendo com que o papel do educador tenha total importância na formação de 

um cidadão consciente e apto para vivenciar o lado positivo que os novos recursos oferecem. 

Segundo o P2: “é fácil o acesso, mas deixando pessoas mais acomodadas [...] a 

tecnologia, algo muito importante sim [...] mas a gente tem que saber como utilizar [...] Não 

viver em função dele [...] a visão dos nossos alunos, infelizmente é voltada para Redes 

Sociais, eles não sabem que na mão deles ali tem uma boa ferramenta que pode ajudá-los no 

ensino”. 

Assim, analisamos a figura do professor e sua influência na sala de aula por meio do 

seu planejamento e a condução das propostas no trabalho pedagógico em si, pois de acordo 

com Palfrey e Gasser (2011) deve haver escolhas inteligentes para buscar um futuro melhor 

na era em que estamos vivendo, a era digital. 

Nesse mesmo pensamento e mediante Prilla, Muza e Antoniassi (2011, p. 4) o 

professor é responsável pelo chamado “letramento digital” dos educandos, já que a tecnologia 

não traz apenas informações, mas também novas formas de aprender e se relacionar com o 

conhecimento. De acordo com Mercado (2002), neste contexto o professor precisa aprender a 

orientar os alunos para que estes saibam escolher as informações que lhes serão úteis. 

O P3 respondeu: “acredito até que jornal seja uma tecnologia, porque é algo diferente 

do dia deles [...] mas eu entendo mais como computação, computador, internet, WhatsApp”. 

Já para o P5, tecnologia “é tudo aquilo que é máquina” que dá “suporte pro aprendizado” ou 

como o P1 disse: “Tudo que é de moderno pro aluno, ele vai facilitar a aprendizagem dele”. 

Porém, em contrapartida às ideais dos professores, e de acordo com Kenski (2007) e 
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Levy (1993), as tecnologias vão além de dispositivos ou ferramentas, é tudo aquilo criado 

pela inteligência humana, como até mesmo os diversos tipos de linguagens, a escrita, oral e 

digital. A tecnologia pode ser considerada como facilitador ou suporte para a aprendizagem 

do aluno, pois segundo Palfrey e Gasser (2011), a pedagogia deve ser apoiada pela tecnologia 

e não como garantia de melhora na aprendizagem dos alunos, pois é necessário se atentar ao 

fato da prática docente ser refletida, planejada a fim de utilizar os recursos como facilitador 

do processo de ensino e aprendizagem, na qual o professor guia o olhar do aluno ao que é 

interessante na educação. 

“Tudo que a gente faz hoje a tecnologia ta envolvida. A partir do momento que você 

liga uma televisão, já é uma tecnologia [...] é claro, que bom se a gente pudesse usar a 

tecnologia direto pra ser trabalhado na sala de aula” (P4). Podemos articular essa fala com as 

ideias de Palfrey e Gasser (2011) acerca do uso da tecnologia, que não deve ser usada em toda 

a aula, na pressa por ser algo novo no contexto escolar, apesar de todas as possibilidades e 

aspectos bons ao processo de ensino e aprendizagem, o desafio dos professores e 

coordenadores escolares é saber o momento de incluí-la na metodologia.  

Para os professores do sistema municipal, a tecnologia foi vista de uma maneira 

diferente. Segundo o P6 “tudo é tecnologia, tudo é recurso pedagógico”, em concordância 

com as palavras de Valente (2003), ao dizer que é preciso integrar informática com atividades 

pedagógicas, essencial para suprir as necessidades da nossa sociedade. Assim, o P6 continua: 

“o que eu vejo como tecnologia hoje são os grandes avanços digitais”, citando também as 

tecnologias convergentes que possuem várias tecnologias em um aparelho só, “são muitas 

possibilidades quando se fala em tecnologia [...] em termos de possibilidade midiática há 

muitas”. Dessa forma, considera a tecnologia algo amplo, forma como também foi concebido 

por Kenski (2007) e Levy (1993). 

Para o P7 “tecnologia é consequência de estudos científicos que envolvem uma série 

de procedimentos, técnicas, instrumentos e métodos em diversas áreas do conhecimento” com 

objetivo de alcançar novos avanços, o que nos leva a pensar nas palavras de Kenski (2007) ao 

dizer que independente das suas especificidades, as tecnologias acabam recebendo a mesma 

nomenclatura por seu uso ficar comum e os recursos se multiplicarem.  

De acordo com essas ideias, para o P9 “tecnologia é tudo aquilo que foi criado para 

facilitar a vida do homem, para garantir algum conforto, a um certo (longo) tempo o fogo 

poderia ser considerado uma tecnologia de ponta”. Então para o professor, tudo o que é criado 

pelo homem pode ser considerado tecnologia, se aprimorando com o passar dos tempos. 

Segundo o P8, a “tecnologia são objetos construídos historicamente pelo ser humano 
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para enriquecer e dinamizar trabalhos. [...] inovações, estudos que gera transformações. Entre 

elas temos a eletricidades, meios de comunicação, e o que mais utilizamos em sala, o 

computador”.  

O computador foi bastante citado em exemplos e como utilizado na sala de aula, já 

que, mediante Barros (2009), os computadores com acesso à internet disponibilizam várias 

informações que trazem diversas possibilidades para a educação escolar. 

Na questão seguinte, questionamos: Há cursos oferecidos na rede pública em que você 

atua? Você participa ou participou de algum? Eles proporcionam conhecimentos acerca do 

uso da tecnologia na sala de aula? De que forma? As respostas foram variadas.  

O P1 falou: “O Estado oferece bastante cursos [...] Quem não fez curso, [...] encontra 

dificuldade pra trabalhar”, em contrapartida com o que P2 disse, pois sempre teve vontade 

participar dos cursos, porém não é para quem quer, visto que “tem vários critérios [...] eu 

tenho acúmulo de cargo, já fico de lado”. O acúmulo de cargo, pode ser considerado, de 

acordo com Sampaio e Marin (2004), algo gerado pela condição do trabalho docente, com 

longas jornadas de trabalho em diferentes escolas, sobrecarregando o professor.   

Ao perguntarmos se os cursos eram para todos, o P2 respondeu: “Não, não. Só assim, 

coordenação ou dentro do perfil que se encaixe ali na exigência”, então como o professor não 

atua em classes de alfabetização, não pode participar dos cursos e assim faz uma consideração 

relevante: “Sendo que a gente cada ano pode trabalhar com uma série, um determinado ano 

[...] porque todo ano a gente pega uma clientela diferente”, de forma que o professor diz ter 

vontade participar: “a gente fica com vontade [...] querer saber fazer essas adequações”. 

Saber fazer as adequações é vista por Palfrey e Gasser (2011) como algo necessário, 

porque há confusão na educação relacionada ao efeito da tecnologia na aprendizagem, que se 

por um lado traz boas possibilidades com o passar do tempo, de outro há dúvidas de quando 

utiliza-las ou não. Logo, a interpretação dos professores que não participam, segundo P2, fica 

baseada apenas nas orientações didáticas que vem no material. 

Para o PEB II8 são oferecidos mais cursos do que ao PEB I9 e são cursos online, na 

qual o P2 cita os aspectos positivos de tais cursos: “fica mais fácil pra gente [...] a gente vai 

adequando o nosso horário, presencial uma vez ao mês [...] Agora pro ciclo I nem assim é 

oferecido [...] se fosse assim, oferecido pelo menos [...] online [...] seria lucrativo pra todo 

mundo. Tanto pra escola, quanto pro aluno, quanto pra nós também” (P2). Assim, diversos 

autores falam sobre as facilidades da EaD para a formação continuada, entre eles, a pesquisa 

                                                           
8 Professor de Educação Básica II (PEB II) é o professor atuante do 6º ano até o Ensino Médio.  
9 Professor de Educação Básica I (PEB I) é o professor do Ciclo I - de 1º ao 5º ano. 
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de Hamawaki e Pelegrini (2009) mostrou a importância do estudo e a contribuição do uso de 

recursos tecnológicos para a educação não presencial. 

O P2 continuou sua fala exemplificando a posição que as crianças tomam quando o 

assunto é tecnologia na escola: “Estávamos sem estagiários na sala de informática, então a 

gente não podia estar usando e as crianças sabem que a gente [...] tinha uma aula, duas aulas 

reservadas pra vir na sala de informática, então eles sempre estavam cobrando”. Na fala do P2 

analisamos, então, o interesse dos alunos com relação à tecnologia, mesma fala do P1 ao 

responder a questão 5, na qual os “nativos digitais”, como são chamadas as crianças de hoje 

em dia por Palfrey e Gasser (2011, p. 17), cobram o uso dos recursos tecnológicos na sala de 

aula por já nascerem em contato com a tecnologia ou de acordo com Kenski (2007) por 

perceberem a possibilidade de vivenciar e aprender uma nova realidade no contexto escolar. 

Todavia, a prática docente não é neutra e pode ou não colaborar com os alunos que estão em 

desigualdade, conforme os estudos de Oliveira (2012). 

O P3 diz que os cursos não oferecem conhecimentos sobre a tecnologia e também 

nunca ter participado de curso algum. Ao ser questionado sobre o motivo de não ter 

participado, respondeu: “Falta de tempo [...] porque eu moro fora, então eu viajo todo dia. 

Tudo isso pesa um pouco”. A fala do P3 nos remete às autoras Sampaio e Marin (2004) 

quanto à precarização do trabalho docente com todos os desafios que os profissionais 

enfrentam, entre eles o citado: a falta de tempo decorrente das condições de trabalhos dos 

professores. 

Mercado (2002) aponta que a formação dos docentes para lidar com a tecnologia são 

em grande maioria da forma convencional por causa dos custos materiais, o que, 

consequentemente se traduz em cursos com menos duração e superficiais.  

No que concerne à aula convencional, temos a confirmação na fala do P4: “O único 

curso que eles dão, não se trabalha tecnologia” e ainda completa “É como uma aula de 

faculdade [...] Eles dão cursos cansativos, que você senta lá, fica lá horas e horas, uma pessoa 

lá na frente falando, falando, falando, falando, e você só lendo, lendo papel, lendo isso, lendo 

aquilo”,  de forma que o professor até mesmo perdeu o interesse nos cursos “eu não vou fazer 

o EMAI10 esse ano, eu não vou fazer, não vou nem perder meu tempo”.  

O P4 finaliza sua fala fazendo um desabafo acerca do seu último curso realizado no 

ano anterior “eles pedem aquele monte de trabalho, aí você faz aquelas coisas, você dá tudo 

                                                           
10 O EMAI aqui citado se refere ao curso de formação continuada acerca de conceitos e procedimentos 
matemáticos, oferecido pela Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (SEE-SP) aos professores que 
atuam no Ciclo I do ensino fundamental. Fonte: www.rededosaber.sp.gov.br. 
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pronto e depois muitos ainda aproveitam todas as suas ideias, tudo o que você fez [...] 

montam os seus trabalhos, porque tão fazendo pós, tão fazendo uma graduação, a gente sabe 

disso, muitos vão lá, pegam tudo que eles colheu de melhor no professor, porque saem coisas 

muito boas [...] E fazem lá seus TCCs, suas coisas [...] e ganha mais na custa da gente [...] a 

gente é que tem que levar. Coisa assim eu não quero. Eu quero um curso que me dê ideias [...] 

que me traga soluções e não que eu tenha que levar soluções”. 

Mediante a colocação do P4, é necessário pensar sobre o distanciamento entre mundo 

das pesquisas científicas e o mundo real abordado por Moysés e Collares (2003, p. 108): 

“Muitas vezes, sentimos como se houvesse um abismo, um distanciamento tão grande, que 

denuncia a existência de dois mundos, de duas esferas: aquela em que vivemos e a do 

conhecimento científico”. Para que as pesquisas não fiquem somente na teoria, se faz 

necessário maior atenção quanto ao acesso dos professores às produções acadêmicas. Todavia 

a aproximação entre as pesquisas científicas e a prática escolar é um enigma a ser desvelado, 

ou seja, tema de inúmeras pesquisas. 

O P5 não participou de cursos, porém acredita que deveria haver mais cursos de 

capacitação para o uso da tecnologia “porque ainda é a minoria dos meus colegas que usam”. 

Contudo, ao entrevistarmos quatro professores da mesma unidade escolar, todos afirmaram 

utilizar a tecnologia durante as aulas, apesar de algumas dificuldades citadas na oitava 

questão, que será apresentada no decorrer desta seção.  

O P6, com relação aos cursos oferecidos no Estado acerca da alfabetização, português 

e matemática, afirma que já participou e que é utilizado “data show”, mas não fala nada “de 

como usar a tecnologia em sala de aula”. Contudo afirma: “as dificuldades do Estado são 

maiores, porque a sala de informática não há monitor, então o professor tem que ele ligar 

todos os computadores, tem que entender como funciona a rede, aí já dificulta um pouco 

mais”. Porém, agora, segundo os professores entrevistados da rede estadual, o monitor de 

informática chegou recentemente.  

Em referência ao município, o P6 diz: “nós temos uma sala de informática, então, 

quem tem interesse sempre pode pedir ajuda [...] as monitoras” de uma empresa de tecnologia 

contratada pela rede municipal11 “que ficam na escola, aqui nós temos duas. E há um interesse 

em relação aos professores, pelo menos aqui desta escola [...] no período da tarde a sala de 

informática é usado todos os dias, então há um interesse sim de utilizar a tecnologia”. No 

entanto, ao analisarmos a resposta dos demais professores do sistema municipal, constatamos 

                                                           
11 A empresa referida é privada, trabalha com soluções para o mercado educacional e corporativo, contratada 
para as escolas municipais de Bauru com os recursos do FUNDEB.  
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que também possuem possibilidade de participar dos cursos e o P8 compartilhou, com suas 

palavras, um trabalho realizado com os alunos: “[...] participei de edição de vídeo, excel no 

ano passado oferecido” pela empresa contratada pela rede municipal “que também promove 

algumas capacitações, mas este ano ainda não tivemos [...]” a mesma empresa “nas 

capacitações auxilia em relação como trabalhar com os alunos, já fizemos até livro digital 

com eles”. 

Entretanto, P9 faz uma colocação referente aos cursos: “Muitos desses cursos são 

oferecidos em nosso horário de trabalho, o que nos impossibilita de participarmos. E os 

poucos EaD, são oferecidos com pouquíssimas vagas. Pelo menos os cursos que fiz, me 

ajudaram muito, muita repetição, mas também muitas novidades”. 

Na sétima questão, perguntamos: O que você pensa a respeito do uso de tecnologia nas 

escolas? Você acha importante? Você é a favor do uso destes recursos na sala de aula? Por 

quê?  

Todos os professores entrevistados acham importante o uso da tecnologia na escola e 

são a favor do uso.  

O P1 afirmou a posição que os alunos tomam com relação ao uso dos recursos “o 

aluno cobra de você, ele quer esse uso da tecnologia [...] eles adoram aulas de irem na sala de 

computação”. A cobrança dos alunos pode ser explicada com as palavras do P7 que em 

sintonia a Mercado (2002, p. 12) citou a sociedade atual como “Sociedade da Informação”, 

com suas palavras: “vivemos na sociedade da informação e os alunos são sempre muito 

antenados” (P7).  

Também, a situação de cobrança dos alunos pode ser explicada por Kenski (2007) 

quando nos apresenta a questão da escola pública, na qual há alunos com acesso a muitos 

espaços virtuais informativos e aqueles com poucas oportunidades de acesso, 

consequentemente é na escola que buscará a vivência atrativa da tecnologia.  

O P2 considera que “a gente não pode descartar e falar que não está na nossa vida. Pra 

nós assim, que já estamos amadurecidos, [...] as vezes a gente sofre um pouco, porque há 

mudanças constantemente, mas se a gente não sabe, a gente vai atrás”. Essa busca por 

atualização citada pelo professor pode ser vista nos estudos de Mercado (2002) na qual a 

sociedade exige dos docentes conhecimentos sobre as possibilidades do uso da realidade dos 

alunos - a tecnologia - na prática pedagógica, de modo que a preparação dos professores pode 

ocorrer de forma rápida e com pouca duração por meio de cursos à distância, advindos da 

sociedade da informação, porém com poucas oportunidades de realmente se conscientizar dos 

desafios e possibilidades na ação pedagógica. 
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Esta constante atualização que o P2 acha importante para o uso da tecnologia se dá 

pelo fato do aluno estar sempre por dentro das novidades e apesar de a maioria das crianças 

ficarem em redes sociais. Segundo o P2: “a gente tem aluno que sabe usar essa ferramenta 

também, pesquisa e vem, indaga, e questiona, porque ele vai atrás de informações e quer saber 

e o professor tem que tá acompanhando tudo isso daí, todas estas mudanças”. A fala do 

professor nos remete à questão 5 quando o mesmo mencionou a diferença de formas de pensar 

e buscar informações dos alunos, na qual alguns simplesmente copiam e colam sem refletir 

sobre o processo, apenas considerando o resultado final. É por isso que vale frisar a 

necessidade de conhecer os alunos, para que, façamos boas escolhas e mediante Alves et al 

(2002), Moreira e Candau (2008) colaboramos para o espaço educativo escolar como 

ampliação das aprendizagens humanas. 

Para o P2 a “tecnologia, ela é útil sim. A gente tem que fazer uso. Não em todos os 

momentos, mas a gente tem que fazer o uso”. O P9 também não concorda que as aulas devem 

ser reduzidas à tecnologia, todavia é a favor de metodologias atrativas e interessantes visando 

melhor apropriação de conteúdo, “desde que não sobreponha ao conteúdo trabalhado”. As 

palavras de P2 e a visão de P9 referente ao uso de tecnologias no contexto escolar são 

semelhantes às de Palfrey e Gasser (2011) quando dizem que a tecnologia deve fazer parte do 

cotidiano escolar, porém somente onde for cabível como um apoio pedagógico e não apenas 

por modismo. 

O P3 acha importante, porque em casa os alunos ficam no computador, então “é 

impossível a gente manter ela as cinco horas dentro da sala de aula apenas com lousa, giz e 

um livro, caderno [...] Tem que dar uma decidinha lá na sala de computação, mostrar algo 

diferente, uma aula diferente de ciências, história, que agora voltou pro currículo”. A 

tecnologia é algo novo para a escola, mas não para o aluno, que para Moreira e Kramer 

(2007), a tecnologia no ensino pode ser vista como uma contribuição à superação das “velhas 

tecnologias”, como as citadas pelo P3, quadro de giz e materiais impressos. Todavia é 

necessário cuidado para que não se use as tecnologias apenas como um atrativo que segure o 

aluno, mas que, segundo Palfrey e Gasser (2011) a tecnologia sirva de suporte aos objetivos 

do ensino, como algo natural do dia a dia escolar. 

Apesar do P4 achar importante, disse: “que a gente tem de tecnologia dentro da 

escola? No máximo uma sala com meia dúzia de computadores e só. Igual nós do primário 

mesmo, a gente usa muito pouco [...] o fundamental II e o colegial eles utilizam um pouco 

mais. Então não sobra muito pra nós”. Analisamos assim a demanda da escola estadual na 

qual os professores atuam e a dificuldade por ter que trabalhar dois alunos em um computador 
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apenas, esta fala já contribui também quanto a condição e quantidade de recursos tecnológicos 

presentes na escola e novamente encontramos professores dizendo que há mais possibilidades 

para o ciclo II, já que: “um computador pra dois é complicado, cada um quer mexer, querem 

fuçar, e fica só um e a briga”. O P4 considera que “a parte da tecnologia nas escolas estaduais 

ainda tem que caminhar muito, muito...”. 

As ideias do P5 se aproximam do que foi dito por Lévy (1993), ao considerar a 

importância da tecnologia porque a “nossa sociedade ela é tecnológica agora, [...] o que 

chama mais atenção do aluno são os objetos tecnológicos. Então se a gente fizer descarte dele 

a gente vai tar fora do que circula socialmente” (P5). O autor considerou as influências 

trocadas entre educação e as novas características da sociedade atual, exigindo, conforme as 

ideias de Kenski (2003; 2007), da escola novas posturas políticas e práticas referente ao que 

circula no meio social, de acordo às exigências contemporâneas e sem ignorar os conteúdos 

históricos da humanidade, desafiando o professor a criar maiores estratégias para fazer essas 

articulações. 

O P6 pensa que as tecnologias “tão aí pra ajudar na consolidação do currículo [...] todo 

trabalho do docente [...] tem como apoio as tecnologias e os recursos que, modernos ou não 

modernos”. Assim, Palfrey e Gasser (2011) possuem a mesma ideia ao falar que a escola deve 

buscar conhecer a melhor maneira de adequar tecnologia ao currículo escolar, visando 

compreensão e aprendizagem atrativa aos nativos digitais. De acordo com isso, o P6 considera 

o uso dos recursos tecnológicos uma forma de atrair o aluno visualmente e também uma 

“motivação pra mostrar outras possibilidades dele compreender esse conteúdo”. O P6 afirma 

ser “fundamental hoje em dia no mundo tecnológico, que as crianças são multi tarefas e 

superdigitais, usar as tecnologias a favor da aprendizagem”. 

O P8 falou sobre a relação com os alunos com deficiência, pois utilizando a tecnologia 

“seria bem mais produtiva a aula” para todos os alunos, da mesma forma, na próxima questão 

o P6 também considera positiva a possibilidade de trabalhar com os recursos tecnológico com 

os alunos com necessidades educacionais especiais, na qual há bastante proposta de uso das 

tecnologias na inclusão, de acordo com o que Capellini (2013) escreveu no Currículo Comum 

Municipal de Bauru. 

Na oitava questão, perguntamos: Você utiliza recursos tecnológicos na sala de aula? 

Oito professores responderam que sim, em contrapartida o P3 respondeu com relação ao 

ensino de português e matemática: “eu não utilizo na sala, por quê? A gente tem o Ler, a 

gente tem o EMAI, e isso toma todo o tempo. É, o Ler tá muito puxadinho pro 3º ano, é 

muito, então não dá tempo”, o que nos remete novamente à fala de Oliveira (2012) e à 
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resposta do P4 referente a terceira questão. 

Ainda na oitava questão, perguntamos: Em quais aulas são mais utilizados os recursos 

tecnológicos? Quais são os recursos tecnológicos mais utilizados? Há dificuldades 

encontradas na utilização das tecnologias? Quais? 

As respostas podem ser visualizadas no gráfico abaixo: 

 

Gráfico 7 – Os recursos tecnológicos mais utilizados na sala de aula 

 
 

O computador, segundo a pesquisa, é o recurso mais utilizado para jogos e pesquisas 

na internet, na qual os nove professores entrevistados afirmaram utilizar, em segundo lugar o 

data show citado por três professores, P2, P6 e P9. A televisão é utilizada pelos P6, P8 e P9. O 

DVD, notebook e netbook em terceiro por dois professores, P7 e P9. Os outros recursos como 

calculadora utilizada pelo P5, flipchart e tablet pelo P6, microfone, rádio e câmera de celular 

pelo P9. 

O uso de computadores é visto por Valente (1993) como uma máquina conectada a 

internet capaz de mostrar qualquer assunto, usada também para fins pedagógicos, apesar de 

não ter sido criado com este intuito. Ao compararmos os recursos tecnológicos utilizados 

pelos professores das escolas em estudo, observamos a indicação do gráfico a seguir: 
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Gráfico 8 – Os recursos mais utilizados pelos professores  
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Ao analisar os dados apresentados no Gráfico 8, constatamos que os professores do 

Estado utilizam mais recursos como computador, data show e um professor entrevistado citou 

a calculadora. Os do município utilizam recursos mais diversificados, além do computador, 

data show, televisão e DVD, algumas vezes trazem de casa o notebook, netbook, entre outros. 

Referente às aulas na qual são mais utilizados os recursos tecnológicos, temos: 

 

Gráfico 9 – Aulas com mais utilização de recursos tecnológicos 
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Assim, analisamos que as aulas mais trabalhadas com recursos tecnológicos são 

matemática e ciências. Porém, comparando Estado e Município, temos: 
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Gráfico 10 – Aulas com utilização de recursos tecnológicos 
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Ao compararmos Estado e Município, percebemos que os professores do Estado 

utilizam mais recursos tecnológicos em matemática e ciências, para jogos, pesquisas e 

exibições de imagens e mapas, já os do Município em língua portuguesa. Apenas um 

professor do Estado e um do Município afirmou utilizar em qualquer aula. 

O P2 trabalha mais com a tecnologia no Ciclo II porque “no período da tarde a gente 

tem o estagiário” e diz que na matemática, após a parte teórica, levava os alunos à sala de 

informática para trabalhar de “maneira um pouco mais descontraída”, utilizando “jogos”. 

Segundo o P2 “eles gostam [...] através dos jogos aprenderam mais rápido o conteúdo que a 

gente trabalhou”. 

Conforme Veen e Vrakking (2009), os jogos são importantes para as aprendizagens 

crianças da era digital, por se tornar uma atividade coletiva, construção de estratégias, 

diversas habilidades de forma similar ao que estão acostumados vivenciar fora da escola. 

O P2 também trabalha ciências, “costumes diferentes, diferentes tribos indígenas, que 

não tá aqui, não é a nossa realidade”. Portanto, é utilizada a tecnologia como meio pra 

apresentar coisas que não está ao nosso redor. De acordo com as ideias de Mercado (2002) ao 

dizer que a tecnologia aproxima o que está distante, para o P2 “a tecnologia permite o acesso 

a diferentes coisas”, que também mediante Valente (1993) a tecnologia traz possibilidades 

sem limites à expansão do conhecimento, desde que utilizada com este objetivo. 

O P4 leva os alunos na sala de informática para utilizar jogos educativos em 

matemática: “os meus são pequenos, então [...] eu uso a parte de jogos [...] pra trabalhar o 

raciocínio”, pois “Primeiro aninho na realidade, agora que eles estão começando a ler. Eu 

ponho lá no computador e vou mandar eles ler alguma coisa? Não vão ler”.  
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Ao questionar o P4 sobre a possibilidade de trabalhar alfabetização com o uso da 

tecnologia, este respondeu: “Escola do Estado não dá, filha. Isso não funciona”, pois, segundo 

o P4 “se tivesse um computador pra cada aluno, seria o ideal, um netbook, por exemplo, 

precisa carteira, uma sala, entendeu? Seria o ideal. Mas não dá, não tem como eu descer, ficar 

lá na sala de informática pra alfabetizar, dois alunos em um computador? Então a gente faz 

das tripas coração”. 

Diferente do P4, o P6 encontra várias possibilidades de utilizar a tecnologia mesmo na 

alfabetização tanto no Estado quanto no Município: “Eu era professora alfabetizadora. Era 

português e matemática que tinha, então eu usava nas duas, no geral em português, mais em 

português”. Visto que no Currículo Comum Municipal de Bauru, as tecnologias aparecem 

como sugestão de uso nas aulas de Língua Portuguesa. Assim, o P6 se considera “bem 

tecnológica” e ainda cita as possibilidades que encontrou para trabalhar o currículo 

juntamente com os recursos tecnológicos nas escolas públicas: “Eu usava o data show pra 

fazer textos coletivos nas duas escolas tanto no Estado quanto na prefeitura, eu usava muito 

no Estado que era uma sala mais velha, o flip chart pra trabalhar os erros ortográficos [...] 

produzia o texto coletivo depois circulava no flip chart palavras erradas pra fazer as correções 

ortográficas, depois voltava no flip chart, analisava tudo, passava no computador, fazia um 

coletivo pra entregar pra eles já corrigido, então usava computador, eu usava data show, usava 

flip chart, usava computador na sala de informática”. 

Segundo Prilla, Muza e Antoniassi (2011) as tecnologias pode auxiliar as aulas de 

Língua Portuguesa, propiciando novas aprendizagens. 

Desta forma, analisamos também a possibilidade encontrada por P6 em utilizar as 

tecnologias na inclusão: “Trazia o meu tablet pros alunos especiais”, que conforme Rodrigues 

(1999), a tecnologia tem a contribuir para a educação de aprendizes com necessidades 

educativas especiais (NEE) se o professor não tiver um ponto de vista discriminatório das 

tecnologias, para que ajude os alunos a se tornarem ativos no processo ensino e 

aprendizagem, interagindo com o meio em que vive. 

O P9 segue o critério de utilização de acordo com o conteúdo, ou seja: “sempre que 

posso, que os tenho a disposição e que tenha a ver com o conteúdo trabalhado, os utilizo. 

Acredito que em qualquer aula as tecnologias poderão ser utilizadas”, concordando com a 

terceira classificação, feita por Philipe Bredon (2000 apud MAMEDE-NEVES; DUARTE, 

2008), referente ao uso das tecnologias nas escolas, ou seja, o uso racional em certas ocasiões 

como um fator de desenvolvimento. 

Com relação às dificuldades encontradas no uso dos recursos, apenas dois professores 
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não encontram dificuldade alguma. P1 respondeu: “nada é cem por cento [...] às vezes a gente 

encontra algumas dificuldades, mas na maioria, assim... dá pra trabalhar legal, dá pra usar 

sim”. 

A maior dificuldade citada pelo P2 e P8 foi a demora em montar os aparelhos e por a 

escola ser grande não conseguir atender todo mundo com a quantidade de recursos que há 

disponível: “é a disponibilidade destes recursos já que temos várias salas e muitas vezes não 

dá para utilizarmos, pois outras professoras quer utilizar” (P8). Além dos problemas com a 

quantidade, o P5 faz referência à situação dos recursos: “o polo quando funciona, porque aqui 

estamos tendo problema que não ta funcionando”. 

A condição dos materiais não é favorável, o que se torna uma dificuldade quanto ao 

uso, que segundo Sampaio e Marin (2004) faz parte da falta de condições materiais adequadas 

ao trabalho do professor. 

O P3 disse: “a professora não é um expert em utilizar o computador [...] eu aprendo, 

eles aprendem”, assim o P3 explica: “É porque tem criança que sabe muito. Eu não sei se fez 

curso ou... mas sabe muito de computação, então as vezes você tá lá, não consegue achar e 

eles falam ‘ah professora é aqui’ bota o dedinho lá, pronto”. Situação tratada por Prenky 

(2001) como discrepância entre os nativos digitais, que nascem rodeados pelos recursos 

tecnológicos, e os imigrantes digitais que necessitam se adaptar ao novo ambiente, colocando 

ambos como aprendizes de coisas diferentes.  

Assim, o P3 completa: “Não precisa nem estimular. Eles trazem por conta”. De acordo 

com Prensky (2001), a tecnologia faz parte do contexto do aluno, nativo digital, que fala uma 

língua totalmente nova se comparado aos professores nascidos na era pré-digital. 

Na nona questão, perguntamos: Quais foram os resultados obtidos? São positivos ou 

negativos? Todos os professores responderam que são positivos. 

O P2 contribuiu dizendo sobre a importância de direcionar o olhar do aluno: 

“Computador não é só pra ter os joguinhos” de forma que o trabalho deve ser “direcionado, 

tem esses tópicos, é isso que a gente vai fazer. Então eles vão se adequando e sentem muita 

falta quando a gente não vai na sala de informática, por exemplo”.  

Em harmonia com essa colocação, Mercado (2002) diz que a tecnologia apoia o 

trabalho pedagógico e pode servir para ampliar conhecimento de algo um pouco distante, que 

seria inviável sem os recursos tecnológicos, assim, o professor é o orientador dos alunos a fim 

de que estes aprendam a lidar da melhor forma possível com as informações obtidas, de 

acordo com os objetivos educacionais. 

Ao seguir a mesma linha de pensamento, o P5 disse: “quando eu utilizo eu acredito 
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que eu consigo prender mais a atenção do aluno do que uma simples fala”, do mesmo modo o 

P7, P8 e P9, pois “os alunos se interessam mais pelo conteúdo e aprendem melhor” (P7), 

também o P9 confirma ao dizer “consigo a participação de 100% dos alunos na execução das 

atividades propostas, e um maior empenho do que percebo nas aulas tradicionais (giz, livro e 

lousa)”. Portanto, o uso dos recursos tecnológicos durante as aulas promove a participação 

dos alunos.  

Diante do que foi exposto, é necessário retomarmos as palavras de Palfrey e Gasser 

(2011) ao considerar importante descobrir como e quando a tecnologia serve de apoio aos 

objetivos escolares, já que um dos desafios na Era Digital é saber quando utilizar os novos 

recursos tecnológicos com os instrumentos simples também construídos socialmente, como o 

giz, papel, lousa. 

O P4 disse que “pros pequenos é uma festa. [...] A felicidade da criança de poder estar 

ali apertando o botãozinho, cutucando, procurando [...] Neste sentido sim, porque pra eles é 

mais diversão mesmo [...] Pra eles entra mais na parte da recreação e o estímulo pro 

desenvolvimento do raciocínio”. Segundo Peters (2001) e Barros (2009), o uso da tecnologia 

na escola permite várias possibilidades de desenvolvimento da mente humana, por trabalhar 

de diferentes formas para o desenvolvimento de novas competências. 

Em continuação das respostas anteriores a décima questão foi: Quando esses recursos 

são utilizados todos os alunos participam? Como eles se interagem? 

Todos os professores entrevistados responderam que todos os alunos participam e 

interagem bem. E, novamente um dos professores mencionou a pressão que os alunos fazem 

para que utilizem os recursos tecnológicos presentes na escola. “Todos participam. Eles 

cobram da gente” (P1). 

Os professores consideram contribuições da tecnologia para chamar atenção dos 

alunos na aula já que garante “muito mais interesse do aluno, muito mais atenção. As crianças 

de hoje não são tão concentradas. Elas têm outra configuração, de vida e de forma de ver as 

coisas, o mundo deles é muito rápido, é tudo [...] multiplataforma, então [...] quando você usa 

a tecnologia eles se interessam mais, eles ficam mais atentos, mais concentrados” (P6). 

Isso condiz com Veen e Vrakking (2009) na afirmativa de que as crianças de hoje em 

dia nascem em um mundo cercado por tecnologia, na qual a escola, sem o seu uso seria 

sempre igual, desconectada ao mundo real dos alunos, por conseguinte geraria 

comportamentos diferentes, considerados hiperativos e atenção seletiva com pouca duração, 

na qual os professores precisam de novas estratégias e abordagens para lidar com os “Homo 

Zappiens”. 
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Nesta mesma concepção, o P8 diz que é “um atrativo a mais”, pois os alunos se 

mostram mais motivados com a aula. E, por fim, o P9 afirma que “a motivação é garantida, 

um ou outro, dependendo o recurso utilizado, age com certa indiferença frente ao recurso, no 

entanto, a grande maioria se envolve e realiza as atividades com empenho e animação”.  

Sendo assim, Veen e Vrakking (2009) acreditam na necessidade de novas 

metodologias de ensino para ter maior atenção e motivação do aluno com relação ao ambiente 

escolar, que por meio dos jogos de computador, a aprendizagem passa a ser uma brincadeira 

de exploração. 

Na décima primeira questão, perguntamos: Há combinados com os alunos quando se 

utiliza os recursos tecnológicos? Quais combinados?  

As respostas foram organizadas no gráfico abaixo: 

 

Gráfico 11 – Há combinados durante a utilização dos recursos tecnológicos nas 

aulas? 

 
Analisamos que 50% dos professores fazem combinados durante as aulas com uso de 

tecnologia, conforme afirma P3 que “há combinados se não vão jogar, vão ver outras coisas 

que não é o interessante naquele momento”. Também, P4, P8 e P9 dizem ser necessário 

passar orientações aos alunos referentes ao cuidado de uso: “A gente já explica que tem que 

tomar cuidado, não pode quebrar, tem que ter uma postura, tem que sentar correta, não ficar 

muito perto do visor por causa da tela” (P9). Na sala de aula “utilizamos os combinados 

cotidianos, uma vez que com ou sem novas tecnologias as aulas não mudam, seguem as 

mesmas regrinhas de convivência” (P9). Com relação ao uso de celular em sala de aula, o P9 

afirma que há uma regra “apenas como câmera, não podemos fazer nem receber chamadas, ou 

trocar dados em redes sociais”. 

Os demais professores acreditam que em todas as aulas os combinados devem ser os 
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mesmos, “em todo período de aula tem os combinados. ‘Oh, vamos pra sala de informática, 

como é que vai ser lá... nós vamos sentar’. Tem a cadeira giratória que eles adoram girar. Não 

pode girar a cadeira. Então têm todos estes combinados” (P5). 

Contudo, os combinados em sua maioria são cuidados com o uso dos recursos 

tecnológicos para não estragar e sobre o momento da atividade. Como, por exemplo, explicou 

o P2 que “terminando a atividade e tendo tempo, aí é liberado, eles podem entrar no face12”.  

De acordo com Prilla, Muza e Antoniassi (2011), cabe aos professores lidar com a 

tecnologia e trabalhar o letramento digital, ou seja, direcionar o olhar do aluno ao, que Palfrey 

e Gasser (2011) consideram lado bom da tecnologia para a educação. 

Na décima segunda questão, perguntamos: No material é proposto atividades 

relacionadas à tecnologia?  

Apesar de os professores do sistema estadual utilizarem o mesmo currículo e material, 

as respostas foram diferentes, de acordo com o gráfico. 

 

Gráfico 12 – No material são propostas atividades relacionadas à tecnologia? 
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Mediante o gráfico, percebemos que os professores do Estado possuem visão diferente 

do mesmo material. Três professores afirmaram positivamente “sim” ao serem questionados, 

o P5 até respondeu “Sim, muitas”, já o P2 disse que “a gente insere, na verdade” e compara o 

currículo atual com o anterior: “de 2008 não tinha tanta sugestão pra gente fazer esse uso. 

Então essas atualizações que eles fizeram acabaram inserindo algumas sugestões de uso. Mas 

a gente já vinha fazendo essas adequações”. 

De acordo com essa resposta analisamos que P2 já fazia adequações no currículo 

independente do que ele determinava. O P4 disse que “no livro mesmo, não”, apenas em 

                                                           
12 Face é a abreviação de Facebook, uma rede social fundada por Mark Zuckerberg e lançada em 2004.  
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matemática sobre o uso da calculadora “a única coisa que vem [...] no EMAI é o uso da 

calculadora, é a única coisa que ele cita”.  

Os professores do sistema municipal disseram que no material há sugestões para a 

utilização dos recursos, “são poucas sugestões e isso cabe mesmo ao professor” (P6). 

Contudo, o P6 admite não ter lido todo o currículo “confesso que eu não li todo o currículo, 

porque o currículo ele, ele começou mesmo esse ano” e como estava na coordenação do 6º ao 

9º ano não conseguiu ler o currículo do ciclo I. Nesta mesma linha de pensamento, o P6 e P7 

também consideram o uso da tecnologia “mais voltado para a metodologia de trabalho do 

professor” (P7). Oliveira (2012) considera importante a metodologia ser bem compreendida 

pelo professor, para que este não fique passivo diante do currículo. 

Ainda na mesma questão, perguntamos: Além dessas atividades, você utiliza recursos 

tecnológicos em outras atividades, mesmo que não esteja proposto? 

Todos os professores responderam que fazem essas adequações e utilizam. Contudo 

alguns professores citam certos desafios e dificuldades neste processo de articulação, como 

por exemplo, o P3: “Vai da disponibilidade também da sala lá embaixo [...] as vezes a gente 

quer, dá pra conciliar os dois, mas aí não tem a sala”. 

O P4 disse que: “Eu ponho musiquinha, eu ponho historinha. Slide não, porque nem 

tem o slide. Então a gente usa mesmo, ou a televisão as vezes passa algum filminho pra eles, 

depois a gente discute aquele filme”. Novamente a falta de certos recursos foi citado pelos 

professores, o que várias vezes impede certas adequações que seriam favoráveis ao ensino. 

Entretanto o P4 confirma que utiliza os recursos disponíveis, como rádio e a televisão. 

O P9 disse que “independente do que é proposto como sugestão de utilização das 

tecnologias, uso quando sinto necessidade e acredito que pode dar resultado. Uso quando 

sinto segurança, nas situações que acredito que podem ser interessantes para que possa ter 

controle e certeza do que eu estou fazendo”. Assim, analisamos a necessidade citada por 

Palfrey e Gasser (2011) dos professores saberem quando é cabível ou não o uso da tecnologia.  

Novamente, na décima terceira questão, questionamos acerca da flexibilidade 

curricular: O currículo é flexível para relacionar conteúdos e as tecnologias? 

Todos os professores responderam afirmativamente. Assim, durante as respostas 

alguns professores contribuíram com respostas como: “vem tudo pronto, mas [...] nada 

impede, desde que some”, desta forma o P1 considera que o currículo traz tudo pronto, porém 

há momentos que o professor pode direcionar o trabalho, desde que contribua com a proposta. 

O P2 afirma que depende do professor: “Eu enxergo essa flexibilidade [...] Tem 

pessoas que ainda estão presos à alguns anos atrás naquele ritmo de trabalho que não quer 
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mudar. [...] Então pra pessoas que estão presos ainda a este método, sofre. Sofre um pouco, a 

gente vê que sofre. Porque quando os alunos percebem que outros professores fazem uso da 

sala de informática, ‘ai eles estão assistindo um vídeo hoje... ai estão fazendo algo...’ diferente 

onde eles estão mais ativos. A gente percebe a cobrança dos alunos. [...] vai de cada um 

mesmo, o compromisso de cada um e a vontade de querer mudar”. Desta forma, afirma sobre 

a cobrança dos alunos com relação à uma aula mais atrativa, na qual os professores que não 

possuem muita familiaridade com a tecnologia sofrem com as dificuldades de adequações 

curriculares, que conforme Palfrey e Gasser (2011),  Veen e Vrakking (2009), a própria 

sociedade vem cobrando da escola profissionais que buscam novos conhecimentos para 

melhor lidar com a nova demanda da Era Digital, fazendo com que os professores sintam a 

necessidade de se adaptar as novas demandas, ou seja, tome seu papel de imigrante digital e 

de acordo com Prensky (2001) busquem se aproximar do estilo dos nativos digitais. 

Na mesma afirmativa, o P3 e o P4 acreditam que o currículo é flexível, porém é o 

professor quem adéqua o plano de aula, contudo alguns imprevistos podem ocorrer. “As vezes 

você prepara uma aula, chega ali, você começa e não surte o efeito que você quer, aí as vezes 

surge uma pergunta, que tá naquilo ali, mas ainda não tenho base, então você tem que parar, 

voltar, trabalhar pra poder” (P4). Assim, analisamos a importância, novamente, do professor 

buscar o aprimoramento. Por isso, o P4 considera que: “Jogo de cintura tem que ter direto”. 

Os professores do Município também consideram a flexibilidade curricular e ainda 

complementam que “a forma como vamos trabalhar tal conteúdo é livre e assim podemos 

utilizar a tecnologia que for necessária. E o currículo traz as sugestões metodológicas que 

você pode ou não utilizar” (P8). Todavia, acredita que as sugestões poderiam ser melhor 

especificadas. Contudo, o P9 contribui complementando a ideia de P8, ao dizer que: “Eu crio 

as possibilidades de utilização e executo”.  

Assim, segundo Palfrey e Gasser (2011), podemos destruir o que é bom na tecnologia 

ou utiliza-las tirando o maior proveito para a área educacional, dependendo das possibilidades 

que o professor enxerga neste uso. 

Com a décima quarta questão, os professores foram questionados: Você considera a 

quantidade e as condições dos recursos tecnológicos, presentes nas escolas, suficiente e 

adequada? 

As respostas dos professores podem ser visualizadas no gráfico a seguir. 
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Gráfico 13 – A quantidade e as condições dos recursos tecnológicos da escola são 

suficientes e adequadas? 
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Apenas um professor do Estado e um do Município consideram os recursos suficientes 

e adequados. “Nós temos tudo aqui. A gente tem tudo [...] Só não usa quem não quer [...] nós 

tivemos alguns probleminhas aí, mas já foram resolvidos e já tá tudo Ok. A sala tá prontinha 

pra ser usada, pra gente desenvolver os nossos trabalhos numa boa” (P1). Entretanto no final, 

o P1 reconsidera, mostrando esperança e otimismo “é lógico que tudo pode melhorar, é lógico 

que se a gente tivesse [...] uma TV em cada sala de aula, um computador em cada sala de aula 

é lógico que seria muito melhor, mas eu acho que isso ainda vai acontecer”. 

Em contra partida quatro professores do Estado responderam que os recursos não são 

suficientes nem adequados, citando problemas como a falta de cuidado com o manuseio, já 

que a escola é grande não há recursos suficientes para todos e alguns ainda estão quebrados. 

“Tem computador que dá pra adequar pra uma sala até maior, mas nem todos funcionam, e o 

que a gente tem, o que acontece? Muito lento” (P2). O referido professor cita um exemplo 

acerca da demora quando vai utilizar a sala de informática com os alunos do ensino médio 

noturno, na qual conversa com o monitor da sala “falo pra ele, ‘olha, por favor já adianta, vai 

ligando os computadores já deixa tudo certinho’ cinco e meia, pra poder sete horas dar tudo 

certo e a gente entrar e trabalhar”, possibilidades e estratégias utilizada pela professora para 

aproveitar os recursos na escola, apesar das dificuldades, porém “se [...] eu não vi o estagiário, 

não deu pra falar e a gente desce, então mais da metade de uma aula a gente perde”. 

Com o mesmo argumento que o P2, o P3 diz que “tem dia que tá uma belezinha, 

redondinho. Tem dia que tá uma carroça”. O P4 ainda lembra sobre a situação da sala de 

informática: “nossas salas são pequenas, apertadas [...] esse ano deram uma melhorada, que 

antes era numa outra menor”. Era um laboratório de química que a escola não possui mais e 

no fim da resposta, o P4 diz que a tecnologia usada “é só mesmo pra enriquecer um pouco 
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mais a aula, pra uma pesquisa junto com o professor”. O P5 diz que precisa de um software 

no computador da escola para controlar todos os alunos, que não está funcionando, impedindo 

de levar os alunos até o laboratório, “é obsoleto ainda e tem muitas coisas que ainda tão 

ultrapassadas”.  

O que de acordo com Sampaio e Marin (2004) se traduz como precarização do 

trabalho docente, pela falta de condições favoráveis de trabalho, incluindo os materiais 

pedagógicos a serem utilizados juntamente com o currículo. 

Com relação ao Município, apenas o P7 afirmou que os recursos da escola são 

suficientes e adequados. Em contrapartida, o P6 disse que “o mundo evoluiu muito [...], por 

exemplo, o tablet seria uma ferramenta interessante de se ter numa quantidade razoável que 

desse pra trabalhar com uma sala, por exemplo, em dupla. E eu penso que isso é importante 

pra escola, porque algumas tecnologias, por melhores que são, por exemplo, não penso que o 

rádio vai deixar de ser importante nunca, mas são obsoletas, então há outras possibilidades”. 

O P8 não acredita que a quantidade seja suficiente, pois algumas vezes gostaria de 

trabalhar com os alunos individualmente e não é possível por falta de computadores, assim, o 

professor impossibilitado de trabalhar da maneira como deseja, seja individual ou 

coletivamente, não consegue cumprir o que Mercado (2002) chama de conselheiro da 

aprendizagem dos alunos. Também, as condições dos materiais são inadequadas “mas deveria 

ter acesso mais fácil e olha que minha escola se prontifica pessoal para nos ajudar!” (P8).  

O P9 respondeu: “Lógico que não! Em uma escola com mais de 600 alunos, dispor de 

um data show e uma tela branca! Além de outros recursos também em pequena quantidade, 

quase impossível a utilização quando queremos. É quase sempre uma guerra organizada”.  

Lima (2007) afirma sobre a importância de a escola oferecer acesso e facilidade 

quanto ao uso dos equipamentos, pois caso contrário é a própria escola quem promove a 

exclusão. Para o autor, no Brasil há nítida exclusão quanto aos bens culturais básicos e agora, 

mediante a fala dos professores, percebemos também a exclusão por meio de condições 

precárias e quantidades inadequadas de tecnologia na escola pública. 

Na décima quinta questão, perguntamos: Quais são os desafios que você encontra ou 

considera na tentativa de articular o currículo com os recursos tecnológicos disponíveis na 

escola? 

As respostas foram organizadas no gráfico seguinte: 
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Gráfico 14 – Desafios na articulação do currículo com a tecnologia 
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Dois professores não consideraram desafios ou dificuldades na tentativa de articular 

currículo ao uso da tecnologia. Três professores do Estado e dois do Município consideraram 

o recurso como sendo a dificuldade: “Como é uma escola grande, tem que atender todo 

mundo então tem uma série de exigências, muitos professores acabam se intimidando, recuam 

e não fazem uso” (P2). 

Na mesma linha de pensamento, o P5 diz que isso prejudica a rotina da classe “É de 

[...] esse material disponível na escola [...] não estar funcionando corretamente. Este é um 

desafio pra mim, porque apesar de eu ter colocado na minha rotina semanal eu não to 

conseguindo”. 

O mesmo ocorre com os professores do sistema municipal, que segundo o P8 algumas 

coisas não são possíveis realizar por falta de materiais “os recursos são poucos e na realidade 

eles se resumem apenas no vídeo, rádio, computador. Experimento que poderíamos fazer a 

escola não tem equipamentos”. O P9 diz ainda que é necessário adequar a aula com a 

disponibilidade dos materiais e que algumas vezes o planejamento fica prejudicado. “Várias 

vezes precisei mudar a sequência de algo que ia trabalhar, devido à indisponibilidade de 

determinados recursos”. 

O P4 não se sente segura na utilização dos recursos, pois “pra você usar toda essa 

tecnologia você teria que ter um preparo.” Diz que apesar de computadores serem mais 

acessíveis atualmente “a gente que é mais da geração mais antiga, a gente tem dificuldade. Eu 

confesso que eu tenho. Eu me acho uma analfabeta em relação ao computador”. 

Para Prensky (2001) os imigrantes digitais têm de alcançar os seus alunos, com 

sucesso ao longo prazo, contudo se faz indispensável o apoio dos administradores. Uma 

possibilidade que o P4 cita na entrevista é que “teria que ter um professor, eu acho que nas 
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escolas [...] deveria ter um ou dois ou um pra cada período, um professor realmente voltado 

pra essa área [...] pra ele trabalhar, desenvolver essa tecnologia, não só com alunos, mas com 

os professores que tem dificuldade”. 

A resposta do P2 se aproxima do que o P4 disse e também mostra uma possibilidade 

que seria viável ocorrer na escola. “Eu não entendo tudo sobre a tecnologia [...] Nós temos 

horários que a gente poderia tá conversando [...] por exemplo, num ATPC, não ficar só preso 

numa determinada leitura, mas tornar uma coisa um pouco mais prática pra gente reverter isso 

pra sala de aula”, ou seja, compartilhar saberes, os que possuem facilidade em utilizar a 

tecnologia ajudar os que possuem dificuldade, já que “tem alguns colegas que tem vontade de 

fazer o uso, mas não fazem porque não conhece e tem medo de estragar”. 

De acordo com a fala de P2, o P6 que é também coordenador pedagógico afirma que 

“Os professores gostam de tecnologia. A gente fez uma lista de assuntos que eles queriam 

estudar em ATP e tecnologia foi um dos mais votados”. Contudo ainda afirma que não 

adianta o professor querer adequar currículo e tecnologia, se as políticas públicas não são de 

acordo, ou seja, se na escola não tiver materiais adequados para se trabalhar ou cursos de 

capacitações. 

O P2 mencionou sobre tablet para os professores, porém houve alguns entraves “temos 

duas folhas que a gente leu e assinou. Qualquer coisinha que acontecer com esse tablet é 

responsabilidade nossa [...] Com tanta exigência que tem aqui, a gente acaba não usando”. 

Assim, os professores preferiram usar o seu próprio recurso e não desbloquear o disponível na 

escola. 

O P6 considera que “o desafio não tem a ver com o currículo ou com a tecnologia, o 

desafio da sala de aula é o excesso de alunos por sala, é a grande diversidade que existe na 

sala pra você atender”, desta forma atribui o grande desafio às questões políticas “são salas 

super lotadas, é falta de espaço na escola, é falta de sala de leitura, falta de espaço pro uso da 

tecnologia, é sala de informática mais amplas [...] os grandes desafios estão relacionados à 

política pública de educação”. 

Na décima sexta questão, foi relacionada à visão do professor sobre as possibilidades 

da articulação entre currículo e tecnologia: A seu ver o que poderia ser feito para que a 

articulação entre currículo e tecnologia contribuísse ainda mais no processo de ensino e 

aprendizagem?  

Além das possibilidades já citadas pelos docentes nas questões anteriores, as respostas 

se dividiram entre melhorar os recursos e a quantidade; melhorar suporte técnico; diminuir as 
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exigências quanto ao uso e cinco professores citaram a necessidade de haver mais cursos de 

capacitação aos professores. 

De acordo com os dados, as respostas dos professores do Estado foram mais 

diversificadas. O P1 considera que a possibilidade é o professor saber selecionar o conteúdo 

na qual usa a tecnologia: “basta você selecionar. E o pai como educador em casa, selecionar 

pros filhos e o professor como educador na escola incentivar ao uso da tecnologia na parte 

boa”. Nesta questão, a professora mencionou que as crianças já trazem um grande 

conhecimento acerca da tecnologia “a criança [...] tem tudo em casa [...] Então ela pega ali o 

celular, ela já sabe tudo, ela já sabe entrar na internet, ela já sabe os joguinhos, ela já sabe 

tudo”. O P1 também disse sobre a lousa digital “a lousa digital é moda agora. Eu acho que a 

hora que tiver a lousa digital, falta pouco pra isso acontecer, tem escolas que já tem. Então aí 

vai fechar com chave de ouro, porque precisa”. 

O P2 considera que a tecnologia traz mais próximo o que está distante e que superar as 

dificuldades já mencionadas na entrevista seria uma possibilidade, até mesmo diminuir as 

exigências comentadas sobre o uso do tablet dos professores e as exigências para participar 

dos cursos oferecidos pelo Estado.  

O P3 acha necessário, cursos para o professor, já que por falta deles, precisa recorrer a 

outras maneiras de aprender utilizar os recursos. “Um curso pro professor, um curso decente 

[...] Eu aprendo muito também com as minhas filhas [...] tenho dificuldade eu recorro a elas. 

Tudo o que eu sei de computador aprendi ou sozinha ou pedindo ajuda”. 

O P7 e P9 falaram sobre a importância da “aceitação dos professores para o uso das 

tecnologias” como uma possibilidade para a melhoria do processo de ensino e aprendizagem e 

o P9 completou: “que os professores utilizassem as tecnologias a seu favor, mas para isso 

necessitaria que os mesmos se apropriassem de como as mesmas funcionam para preparar 

suas aulas de forma a explorar as possibilidades oferecidas pelo recurso, assim não 

desperdiçando os raros momentos de utilização de tais recursos. Isso só acontece quando há 

interesse e envolvimento do professor em aprender por meio de auxílio de um colega mais 

experiente, ou por meio de cursos de capacitação em trabalho”.  

Portanto, os professores têm consciência da necessidade de capacitação para lidar com 

as novas exigências que, mediante Barros (2009), os docentes precisam de habilidades e 

competências para saber aproveitar as diversas possibilidades que a tecnologia pode oferecer 

a educação. 

Segundo o P5, a possibilidade seria “o suporte técnico mesmo, porque muitas vezes 

não se utiliza porque não tem esse suporte técnico” e com relação aos professores “precisaria 
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de capacitação”. As possibilidades são “formação continuada, em termos de Secretaria de 

Educação tanto Estadual quanto Municipal [...] atendimento praqueles professores que tem 

dificuldades” (P6) e apesar do Fundeb afirmar que as escolas públicas estão com todos os 

equipamentos que necessita no momento, a fala dos professores não condiz com tal afirmativa 

e com relação à necessidade de quantidade adequada de recursos “tem que ser investido em 

material mesmo, em recurso” (P6). Assim como o P8 afirmou: “Que esses recursos fossem 

mais acessíveis, em quantidade adequada para utilizarmos quando e como quiséssemos”. 

Na décima sétima e última questão, deixamos livre para que os professores 

colocassem algo que não havia sido perguntado ou caso quisessem complementar as suas 

respostas.  

O P1 disse: “o currículo veio [...] para facilitar o aprendizado do aluno”, diz que o 

currículo é direcionado para o aluno e que os projetos são para todos os alunos, independente 

das diferenças os resultados são bons. Também afirma que “Quem não fez curso [...] encontra 

dificuldade pra trabalhar. Professor precisa estar atualizado”. 

O P2 citou um exemplo de reportagem sobre o papel da escola na vida dos alunos “a 

maioria dos nossos alunos estão passando pela escola. A escola oferece conhecimento? 

Oferece, mas tem que trazer pro seu lado esses pontos favoráveis” e diz sobre o celular que é 

proibido na escola, contudo faz seus combinados com os alunos, apenas quando terminam a 

atividade ou também quando precisa de uma pesquisa rápida durante a aula: “Tem situações 

que a gente pode transformar aquilo ali como nosso aliado. [...] Se a gente mostrar que ali há 

uma possibilidade de um uso diferenciado e que não venha atrapalhar a sala de aula, por que 

não?”, desta forma, destaca que o celular também é uma ferramenta útil. Em continuidade 

também cita o exemplo dos cursos online “Antes falava assim ‘curso online? Eu não vou não, 

eu prefiro presencial, é, olho no olho. Eu tiro minhas dúvidas ali’, mas aí, na verdade não era 

isso, era aquela insegurança com o ambiente virtual. Mas aí a gente viu que não era tão difícil 

assim e que é bem mais prático [...] pra gente”. 

O P3 também menciona um exemplo de uma reportagem sobre o uso do celular na 

sala de aula do “ensino médio e ele usa legal o celular dentro da sala de aula dele pra pesquisa 

[...] Eu não dá porque os meus são pequenininhos, a mãe nem tem um celular tão... E a escola 

não ia permitir que eles trouxessem”. O P3, no Ciclo I, não vê formas para fazer vários usos 

da tecnologia por serem alunos menores. 

O P4 disse sobre a autonomia que tinha enquanto fazia o magistério e as dificuldades 

da atualidade nesta profissão, os problemas de exoneração e políticas públicas, e no final 
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acrescentou a esperança “Eu espero que [...] até meus netos entrarem na escola esteja bem 

melhor”. 

O P5 afirmou que considera a tecnologia importante e contribuinte ao aprendizado do 

aluno, pois “Eles já nasceram numa geração onde o uso da tecnologia é cotidiano” e os que 

não possuem recursos tecnológicos em casa já viram em algum lugar. A fala de P5 é 

relacionado ao que Daniel et al (2003) cita no documento curricular da prefeitura ao afirmar 

sobre o professor mediador. 

O P6 considera a tecnologia uma aliada para trabalhar a diversidade presente na sala 

de aula “há essas possibilidades [...] a aprendizagem ela é mais significativa”. Contudo 

termina enfatizando a questão dos problemas das políticas públicas “que barra nessas questões 

políticas, porque se não tiver material pra trabalhar, num tem como. Se não tiver mais 

tecnologia, tiver mais computador, se não tiver mais TV, se não tiver tablet não vai, por mais 

que a pessoa tenha boa vontade, isso não vai acontecer”. 

O P9 procurou ressaltar que “por mais interessantes e motivadoras, as tecnologias 

jamais superarão o papel do professor, até porque as tecnologias são excelentes recursos 

didáticos, mas jamais terão a racionalidade, a emoção e o jogo de cintura de um professor. 

Afinal, ela funciona porque é ele quem a abastece de conteúdos e é ele quem transforma 

aquilo tudo em saber escolar e é quem organiza o ambiente de aprendizagem, de forma a 

contribuir com a apropriação dos conteúdos pelos alunos”. Da mesma forma como Palfrey e 

Gasser (2011) salientaram ao dizer que a tecnologia por si só não trará resultado algum se não 

tiver o professor para articular e adequar os recursos tecnológicos em apoio à pedagogia. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Concluímos que há relação entre o currículo tanto nas escolas estaduais quanto 

municipais com o uso das tecnologias no processo de ensino e aprendizagem no Ciclo I dos 

anos iniciais do ensino fundamental, apesar de haver mais sugestões de uso e capacitação aos 

atuantes no Ciclo II. Os professores podem adequar as propostas curriculares, da qual 

participaram indiretamente da construção, por meio de reuniões e sugestões durante a 

construção do Projeto Político Pedagógico (PPP) da escola e seus planejamentos de aula. 

A maioria dos professores consideram os currículos flexíveis para serem utilizadas 

tecnologias na metodologia escolhida, desde que seja uma contribuição somática ao ensino e 

esteja de acordo com os objetivos curriculares, porém há desafios e dificuldades que se 

estabelece quanto às adequações, como por exemplo, a falta de recursos tecnológicos 

suficientes e adequados para o professor executar o seu planejamento, que algumas vezes 

pelos imprevistos ocorridos no cotidiano escolar precisa ser revogado. 

O recurso tecnológico mais explorado pelos docentes na prática pedagógica cotidiana 

é o computador, que serve de ferramenta na prática pedagógica para a aplicação do currículo 

nos anos iniciais do ensino fundamental das escolas estaduais e municipais. Assim, a 

produção de conhecimento não está restrita apenas ao determinado pelo currículo, os 

professores o articulam com as tecnologias disponíveis na escola de acordo com as 

possibilidades que enxergam, a disponibilidade e funcionalidade dos materiais. 

Desta forma, conhecemos a visão dos professores acerca da articulação entre currículo 

e o uso das tecnologias no processo de ensino e aprendizagem. Constatamos que certas 

adequações independem da vontade dos docentes, pois são relacionados às políticas públicas, 

portanto, os desafios encontrados pelos professores são grandes, entre eles temos a falta de 

tempo para acrescentar coisas ao currículo por causa dos projetos e até mesmo pelo excesso 

de conteúdos cobrados. Além de problemas como falta de profissionais para auxiliar nas salas 

de informática e de capacitação profissional aos professores para saber quando e como utilizar 

a tecnologia, gerando transtorno pelo medo de utilizar sem um devido conhecimento. 

As possibilidades também são vastas, entre elas temos a superação dos desafios e 

dificuldades citadas, mais investimento na parte técnica, melhores cursos para capacitação de 

professores que dê uma devolutiva aos docentes após estes terem colaborado partilhando seus 

anos de experiência e ideias para a pesquisa científica. Há também possibilidades quanto ao 

uso da tecnologia de maneira diferenciada e perder a insegurança em frente do que é 
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novidade. Assim, é imprescindível dar voz e vez aos atuantes nas escolas públicas, visto que 

os professores possuem riquíssimas contribuições a dar, basta ouvi-los, procurar uma solução 

e oferecer um retorno por meio do acesso às produções científicas. 

Compreendemos também a posição dos professores quanto à formação continuada. Se 

aulas cansativas desmotivam os professores que são adultos, imigrantes digitais, quem dirá 

como aulas cansativas desmotivam os alunos, nativos digitais? Assim, pensamos que os 

professores tem consciência da importância de buscar conhecimento para adequar a escola 

conforme demanda a sociedade para que o aluno se sinta confortável no ambiente escolar e 

tenha, além dos conteúdos convencionais, um letramento digital integrado. 

Com relação à falta de cursos aos professores, optar por uma formação online, 

Educação à Distância (EaD) é uma das possibilidades encontradas, já que há cursos grátis 

oferecidos aos professores por universidades públicas com horários flexíveis e intuito de dar 

uma melhor direção à educação. Contudo, temos esperança de condições melhores para o 

trabalho dos professores, com materiais de qualidade, bons cursos de capacitação aos 

professores oferecidos pelo Estado e Município, a fim de que formem cidadãos encaminhados 

a um futuro deslumbrante na era digital, beneficiando a sociedade toda com o potencial e 

capacidade dos alunos nativos digitais. 

Analisamos que alguns autores e professores consideraram em suas posições que 

minoria dos docentes e colegas de trabalho utilizam as tecnologias no processo de ensino e 

aprendizagem por causa da forte resistência ao que é novo, porém nenhum professor assumiu 

essa posição de resistência, todos afirmaram ser a favor do uso, elencando pontos positivos e 

até mesmo cobrança dos alunos para que façam o uso. Todavia o que destacamos é a 

dificuldade ao lidar com a tecnologia, visto que há insegurança quanto ao manuseio dos 

materiais, e até mesmo por questões políticas que fogem do controle do professor, passando a 

adequar o currículo de acordo com as condições da escola. 

Os resultados obtidos nas aulas com a utilização da tecnologia são positivos e 

promove a participação dos alunos, por estes se interessarem pela aula e interagir de uma 

forma melhor de acordo com o combinado feito entre professores e alunos. As aulas em que 

os professores mais utilizam a tecnologia são ciências e matemática por meio de imagens e 

jogos, entretanto a mesma disciplina é vista de forma diferente pelos professores, pois no qual 

um professor não vê possibilidades outro encontra inúmeras.  

Percebemos que no Currículo Comum Municipal de Bauru há algumas sugestões para 

usar tecnologia nas aulas de Artes, porém nenhum dos professores do Município citou o uso 
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da tecnologia nesta aula, o que nos mostra a flexibilidade para que o professor utilize os 

recursos quando achar adequado, de acordo com a sua autonomia metodológica. 

 Desta forma, acreditamos que realmente depende da concepção de cada professor, a 

sua visão e conhecimento sobre determinadas possibilidades de adequações ao currículo, na 

qual a tecnologia pode fazer parte do currículo oculto tanto dos professores quanto dos alunos 

que levam celulares para as aulas e que de alguma forma está relacionada ao processo de 

ensino e aprendizagem, direta ou indiretamente e na reavaliação do seu trabalho é possível o 

docente perceber se a tecnologia utilizada em determinado ponto da prática foi favorável ou 

não naquele momento, aprimorando cada vez mais seu trabalho. 

O processo de ensino e aprendizagem não necessita apenas das habilidades e 

competências do docente, mas também de condições favoráveis para que o professor possa 

colocar essa habilidade e competência em prática, não basta simplesmente atribuir ao 

professor ou a outras pessoas envolvidas na educação a responsabilidade, se o sistema 

educacional como um todo não estiver preparado para receber os alunos nativos digitais e dar 

aos professores as devidas condições de trabalho e oportunidades de capacitação para lidar 

com todas as diferenças e exigências da Era Digital. 

Portanto, ao finalizar este trabalho de pesquisa, há algumas questões pertinentes que 

sugerem reflexão e até mesmo indícios a futuras pesquisas em temáticas também amplas 

como o currículo, entre as indagações, temos: Qual é a devolutiva que os pesquisadores dão às 

escolas praticantes das teorias? Como se dá o acesso ao que é produzido nas universidades? 

Os professores atuantes nas redes de ensino público buscam ler os trabalhos de pesquisas 

científicas? Além dessas indagações, temos outras referentes à diferença curricular e de 

oportunidades oferecidas aos professores e alunos do Ciclo I em comparação ao Ciclo II 

referente à tecnologia. Mediante isso consideramos válida uma futura analise do currículo de 

ambos os Ciclos para uma melhor visualização destas diferenças citadas pelos professores do 

Estado. 

Assim, também percebemos que a tecnologia pode ser aliada na contribuição da 

inclusão e aprendizagem dos alunos com necessidades educacionais especiais, tanto quanto na 

abordagem de gêneros, uma vez que o currículo na construção da sociedade e os primeiros 

jogos criados no computador enfatizavam a diferença entre meninos e meninas, os recursos 

tecnológicos estão aí hoje para inverter a situação, pois no ambiente virtual atual, de jogos e 

comunicação não há muita distinção de gêneros, na qual ambos podem utilizar e interagir. 

Desta forma, a temática da tecnologia nas questões de aproximação das diferenças é de grande 

relevância como extensão deste trabalho e aos estudos na área curricular e pedagógica.  
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APÊNDICE A 
 

Roteiro de entrevista  

Idade/ Você se formou em escola pública ou privada? Há quanto tempo? 
Há quanto tempo trabalha nesta escola? Com qual faixa etária? 
Sempre trabalhou na sala de aula? Já atuou em outra área? 
Quanto tempo você trabalha na Rede estadual? 
 
1- Você participou da elaboração do currículo? 
2- O que você pensa a respeito do currículo oficial do estado de São Paulo? 
3- Para você, quais foram os desafios enfrentados para se adaptar ao uso do Programa Ler e 
Escrever? 
4- Você acha que o currículo oficial é flexível para o professor utilizar os recursos 
tecnológicos durante as atividades em sala de aula? 
5- O que você entende por tecnologia? 
6- Os cursos oferecidos pelo Programa proporcionam conhecimentos acerca do uso da 
tecnologia na sala de aula? De que forma? 
7- O que você pensa a respeito do uso de tecnologia nas escolas? Você acha importante? Você 
é a favor do uso destes recursos na sala de aula? Por quê? 
8- Você utiliza recursos tecnológicos na sala de aula? Em quais aulas são mais utilizadas? 
Quais são os recursos tecnológicos mais utilizados? Há dificuldades encontradas na utilização 
das tecnologias? Quais? 
9- Quais foram os resultados obtidos? São positivos ou negativos? 
10- Quando esses recursos são utilizados todos os alunos participam? Como eles se 
interagem?  
11- Há combinados com os alunos quando se utiliza os recursos tecnológicos? Quais 
combinados? 
12- No material é proposto atividades relacionadas à tecnologia? Além dessas atividades, 
você utiliza recursos tecnológicos em outras atividades, mesmo que não esteja proposto? 
13- O currículo é flexível para relacionar o Programa Ler e Escrever e as tecnologias? 
14- Você considera a quantidade e as condições dos recursos tecnológicos, presentes nas 
escolas, suficiente e adequada? 
15- Quais são os desafios que você encontra ou considera na tentativa de articular o currículo 
com os recursos tecnológicos disponíveis na escola? 
16- A seu ver o que poderia ser feito para que a articulação entre currículo e tecnologia 
contribuísse ainda mais no processo de ensino e aprendizagem? 
17- Você gostaria de colocar algo que não lhe foi perguntado? 
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APÊNDICE B 
 

Questionário de questões abertas  

Idade/ Você se formou em escola pública ou privada? Há quanto tempo? 
Há quanto tempo trabalha nesta escola? Com qual faixa etária? 
Sempre trabalhou na sala de aula? Já atuou em outra área? 
Quanto tempo você trabalha na Rede municipal? 
 
1- Você participou da elaboração do currículo? 
2- O que você pensa a respeito do currículo comum para os anos iniciais do ensino 
fundamental? 
3- Para você, quais foram os desafios enfrentados para se adaptar ao uso do Currículo 
Comum? 
4- Você acha que o currículo é flexível para o professor utilizar os recursos tecnológicos 
durante as atividades em sala de aula? 
5- O que você entende por tecnologia? 
6- Há cursos oferecidos na Rede Municipal? Você participa de algum? Eles proporcionam 
conhecimentos acerca do uso da tecnologia na sala de aula? De que forma? 
7- O que você pensa a respeito do uso de tecnologia nas escolas? Você acha importante? Você 
é a favor do uso destes recursos na sala de aula? Por quê? 
8- Você utiliza recursos tecnológicos na sala de aula? Em quais aulas são mais utilizadas? 
Quais são os recursos tecnológicos mais utilizados? Há dificuldades encontradas na utilização 
das tecnologias? Quais? 
9- Quais foram os resultados obtidos? São positivos ou negativos? 
10- Quando esses recursos são utilizados todos os alunos participam? Como eles se 
interagem?  
11- Há combinados com os alunos quando se utiliza os recursos tecnológicos? Quais 
combinados? 
12- No material é proposto atividades relacionadas à tecnologia? Além dessas atividades, 
você utiliza recursos tecnológicos em outras atividades, mesmo que não esteja proposto? 
13- O currículo é flexível para relacionar conteúdos e as tecnologias? 
14- Você considera a quantidade e as condições dos recursos tecnológicos, presentes nas 
escolas, suficiente e adequada? 
15- Quais são os desafios que você encontra ou considera na tentativa de articular o currículo 
com os recursos tecnológicos disponíveis na escola? 
16- A seu ver o que poderia ser feito para que a articulação entre currículo e tecnologia 
contribuísse ainda mais no processo de ensino e aprendizagem? 
17- Você gostaria de colocar algo que não lhe foi perguntado? 
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APÊNDICE C 
 

Organização das respostas dos professores participantes da pesquisa 

 
Questão 1 - Você participou da elaboração do currículo? 

Professores da Rede Estadual 

P1 

Sim!!! 
Nas reuniões, né? Todo o início do ano a gente faz, tem os dias específicos pras 
reuniões e a diretora passa pra nós, né? O que vai ser trabalhado, quais são as 
mudanças, né? Então tem a participação dos diretores, dos professores, de toda a 
equipe, né, escolar, coordenador. Foi muito bom a gente dá opinião, participa das 
ações que a gente vai, né? Que vai ser... que vai acontecer durante o ano. 

P2 

Do currículo em si não, só assim, do plano de ensino com base no currículo 
estadual, que já vem uma assim... diretriz pelo governo estadual, né, pela secretaria 
da educação. Então a gente trabalha em cima desse currículo do Estado. Certo? Isto 
aí é mais ciclo II, né, já tem pra cada área o seu currículo. E o ciclo I nós temos os 
projetos Ler e Escrever voltado pro português e alguma coisa sobre matemática e o 
EMAI que foi implantado recentemente, né, ano passado praticamente, que a gente 
também tem que trabalhar em cima dessas diretrizes... das expectativas que estão 
elencadas tanto no Ler e Escrever quanto no EMAI. Esse ano começou também 
ciências, história e geografia. 

P3 Não. A gente só participa do planejamento da escola, anual da escola. 

P4 

Aqui da nossa escola sim, a gente participa. 
Um planejamento. É um planejamento, então é aquele momento que a gente se 
reúne, e aí tem a discussão, a diretora tem toda uma fala, já vem algumas coisas da 
D.E., como que tem que ser, o que tem que ser privilegiado, aí cabe a nós adequar, 
né, o plano de aula, o plano de ensino de acordo com o currículo que a escola... ser 
adequado. 

P5 

Sim. Não! Do Estado só do Projeto Político Pedagógico, o currículo do Estado ele 
já vem pronto. 
 
E do Município? 
Então... participamos de forma indireta. A coordenadora que ia diretamente nas 
reuniões, então ela vinha, trazia as ideias na escola e depois levava o que a gente 
estudava.  

Professores da Rede Municipal 

P6 

Não. A gente deu sugestões, mas eu não fui nas reuniões, não participei. 
 
 
O estadual ele vem de cima pra baixo, não foi construído coletivamente. Ele foi 
construído pela Telma Weisz e uma equipe multidisciplinar em São Paulo que 
elaborou o currículo que é o Ler e Escrever, é um programa e todo currículo vem 
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é... pro Estado inteiro de cima pra baixo, não foi construído coletivamente. 
Não tem a participação dos professores. Não. Há uma adequação do currículo 
dentro da escola, mas a escola não tem liberdade pra modificar o cronograma, é... 
os conteúdos, o Programa em si, que é um Programa do Estado inteiro. 

P7 
Em determinadas reuniões que ocorreram na UNESP sim. Também participei 
discussões que ocorreram na escola. 

P8 

Sim.  
Nós tínhamos (em grupo) discussões sobre os conteúdos depois passavamos para as 
coordenadoras levarem nas reuniões o que achavamos que deveria ser colocado no 
curriculo e foi feito em todas as escolas. Tinhamos reuniões etc. 

P9 Bem indiretamente. 
 
Questão 2 - O que você pensa a respeito do currículo oficial de SP/ Currículo Comum? 

Professores da Rede Estadual 

P1 
O que eu penso a respeito... Eu acho assim, o currículo, bom, é lógico que 
mudanças né, sempre tem que haver, nunca tá assim 100%. Eu acho assim que tem 
que haver mudanças, mas no geral assim, eu acho assim bom. 

P2 

Olha, eu... Porque ele assim, ele dá uma base né, pra gente trabalhar as 
expectativas, as habilidades e competências que são elencadas ali, mas não é pra 
gente... não é uma bíblia pra gente ficar ali preso somente nele. A gente pode tá 
acrescentando... tirar não! Mas acrescentar sim! Então eu acredito assim, quando eu 
trabalhei várias cidades do Estado de São Paulo eu achei assim que foi boa a ideia 
porque antigamente, uns anos atrás cada região e até mesmo dentro de um 
município cada um montava, elaborava o seu plano de ensino e trabalhava, aí o 
aluno se transferia, era totalmente diferente do que estava estudando na mesma 
série. Então, se dentro das cidades próximas ou cidades distantes e até mesmo 
dentro da mesma cidade escolas trabalhando conteúdos totalmente diferentes, então 
tá mais direcionado o trabalho, então acredito que... facilitou, melhorou. Só que é 
igual... aí tem que ter o empenho de cada um, né? 

P3 

O Programa Ler e Escrever ajuda bastante, é... principalmente na rotina nossa, né. 
Que vai... é mais fácil pra gente. É... peca em alguns aspectos, porque tem algumas 
coisa lá que... se fosse eu elaborando não colocaria, colocaria outra atividade. Mas 
no geral ele é um bom instrumento de trabalho. 

P4 

Ai meu Deus, como é que eu vou falar. O currículo, ele é tão complicado... 
Olha, eu penso assim... Muitas coisas eu concordo, e muitas eu não concordo, né? 
Porque o currículo, pra gente o currículo tem que tá atrelado ao plano de... 
pedagógico da escola, né? Então já vem pra nós uma direção do governo, como tem 
que ser, em cima do Ler e Escrever, em cima agora tem do EMAI, então tem que 
ser em cima de tudo isso... Então... algumas coisas que vem que a gente tem que 
trabalhar, tudo bem, faz parte do currículo, né. Agora outras não privilegiam 
realmente o que deveria ser. Complicado falar sobre currículo, tem que ser uma 
pessoa que entende MUUITO. 
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Ele é muito amplo, difícil você falar. Você faz um plano... você tem um currículo, 
você monta o seu plano em cima daquele currículo, de repente acontece alguma 
coisa, você já tem que... Entendeu? Então, mas a escola tem que é o plano 
pedagógico da escola é atrelado ao currículo, né, então... 

P5 

Ele tem norte. Eu acho um currículo bom, ele é... se ele for bem aplicado eu 
acredito que dá resultado. Então assim, o que eu vejo de entrave é que as vezes tem 
algumas pessoas que ainda não conseguiram é... Cumprir todas as etapas, quando 
veio o projeto correto. Aí se você pular uma etapa não vai dar certo o resultado e 
ainda os professores não entenderam isso, que você tem que realmente segui-lo né, 
tem que fazer todas as etapas, se não, se ficar como atividade soltas, aí você cata 
uma daqui outra dali e não serve. 
 
Você vê diferença entre município e estado?  
Muita, Muito... 
 
Quais? 
A diferença é que aqui [Estado] existe um norte, ele é mais dirigido e ele tá, e ele 
trabalha por expectativas. No município, o currículo ainda é um currículo 
conteudista, que privilegia o conteúdo. Então aí não... eu não... acredito que não tá 
atendendo o aluno ainda. Então lá tem... precisa ser muito melhorado. 

Professores da Rede Municipal 

P6 

É um norte. A prefeitura não tinha até então é... uma sistematização de quais 
conteúdos, conhecimentos eram importantes pros alunos adquirirem, quais 
habilidades eram fundamentais na aquisição do processo de escrita ou durante todo 
o processo de ensino-aprendizagem. Não havia uma sistematização. O aluno saía de 
uma escola ia pra outra, ele não tinha uma sequencia do trabalho que ele tava 
fazendo. Então isso é um norte pro professor pra que ele saiba quais são as 
expectativas é... do sistema pra qual ele trabalha, que no caso é a prefeitura em 
relação ao trabalho dele. Então eu acho que de certa forma acaba dando direção pro 
professor. 

P7 
Acho que é necessário termos um currículo e uma diretriz. Ainda há muitas 
adaptações a serem feitas no currículo. Elas estão sendo feitas na medida em que 
trabalhamos com os conteúdos propostos.  

P8 
Acredito que é bom para nortear nosso trabalho, e se um aluno sai de uma escola e 
vai para o outro não vê o mesmo conteúdo, pois elas seguem o currículo. 

P9 
Eu acredito que possa pelo menos garantir um mínimo necessário comum em todo 
o município, o que não impede de cada professor, em sua realidade, poder ampliar 
este mínimo. 

 
Questão 3 - Para você, quais foram os desafios enfrentados para se adaptar ao uso do 

Currículo Comum? 
Professores da Rede Estadual 

P1 Eu fiz o curso, né? Ler e escrever, fiz o curso Letra e Vida, eu não tive assim 
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muitas dificuldades, no início sim, mas agora acho que a gente tá aprendendo, que a 
gente tá dentro do projeto, eu acho que facilitou muito, né o aprendizado do aluno e 
pra nós também, né? Porque a gente trabalha unificado, todas as escolas trabalham 
o mesmo projeto, o aluno mudando de escola pra escola ele não vai ter dificuldade 
pra sequência né? Dos projetos eu acho eu... acho muito bom. Dificuldades eu tive 
no início, como tudo o que é novo né... é assim pra gente, você tem que aprender, 
mas agora tá tudo bem, o que a gente aprendeu ta tudo bem. 
 
Demorou mais ou menos quanto tempo pra se adaptar? 
Ah, assim... demorou uns 2 anos. No início a gente encontrou bastante dificuldade. 
Uma que era tudo novo, né, então a gente... Tem professor que até reagiu assim 
né... não concordava muito, achava que o projeto não era viável. Mas agora 
conhecendo o projeto. É um projeto muito bom. 
 
A diferença entre o currículo anterior e este, é muito grande? 
É grande... Uma grande diferença. Anterior era um currículo assim voltado mais ao 
tradicional, né? Agora já é um currículo voltado mais pensando no aluno, é... na 
modernidade de hoje, também usando os meios... vários meios de comunicação. 
Não são mais aquelas aulas expositivas, lousas né? Só professor e aluno aí, você 
tem vídeo, tem sala de computação, sala de leitura. Então os próprios projetos já 
cobram isso da gente. Eu acho que facilitou bastante.  
 
O currículo anterior tinha participação dos professores? 
Ah, deixava a desejar. Eu acho assim que era o tradicional, era aquilo, eram os 
livros também, a gente ficava em cima de livros que o governo mandava os livros, a 
gente trabalhava com os livros. É, cada escola escolhia uma coleção, então o aluno 
mudava de escola e encontrava bastante dificuldade na sequência da matéria. Eu 
acho assim que mudou bastante, pro melhor. E trabalhar com projetos também é 
tudo, porque você vê o produto final, né? 
 
E os projetos são os professores que elaboram? 
Não. Já é o projeto pronto. Que nem, o projeto “Fábulas” é do 4º ano, é o projeto 
fábulas e o projeto “Meios de comunicação”. Então são dois projetos muito bons. E 
tem a sequência didática também, que nós estamos trabalhando o lixo, né? 
Sequência didática do lixo e no 2º semestre “Cartas ao leitor”. São dois projetos e 4 
sequências didáticas, que a gente chama de projetos também né? Que facilita muito. 

P2 

Não sofri tanto, porque eu gosto de viver com desafios né, então assim... não sei se 
na época que a gente tava assim ainda como estudante... a gente pegou muita 
mudança dentro da educação, então isso daí não foi algo que... alarmante. Eu 
acredito assim que colegas com mais tempo de serviço, pessoal próximas da 
aposentadoria e tudo o mais sofreram um pouco né, com essa implantação do Ler e 
Escrever, mas eu mesmo assim, com relação ao trabalho com o Ler e Escrever, não! 
Eu me adaptei até rápido. 
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P3 

Ah! Tudo o que é novo traz um desafio. Só que... é questão de leitura, né. De 
informação. Então, se formou, leu, fez um cursinho que na época a diretoria até deu 
um cursinho pra gente, dá pra se virar. Primeiro porque acho que quando eu iniciei 
era tradicional... tradicional, só que eu acho que eu nunca fui. Acho que eu nunca 
trabalhei com aquele BA, BE, BI, BO, BU, DA, DE, DI, DO, DU... Eu sempre parti 
pra umas ideias mais parecidas com o Ler, então... pra mim não foi tão difícil não. 

P4 

No início foi difícil. Né? Porque a gente tava acostumado com a silabação, e de 
repente não se pode mais trabalhar as sílabas, então tinha que ser. Que antes de ser 
o Ler e Escrever entrou o... ai meu Deus como... não me lembro... depois que veio o 
Ler e Escrever, é Construir... é relacionado com o contru... ai. Nossa eu to com ele 
na cabeça, mas não consigo lembrar. Ai, não lembro. 
Mas, quando começou o Ler e Escrever, é... todo mundo encontrou dificuldade, a 
gente relutou muito. Né? Que agora o Ler e Escrever, ele agora tá mais claro, a 
gente já tá dominando, né? O único inconveniente é que primeiro eles elaboram e 
depois eles consultam o professor. Entendeu? Eu acho que deveria ser o contrário. 
E outra, quem faz, quem elabora nunca que ficou dentro da sala de aula. Então, tem 
muitas coisas que não condiz com a realidade de dentro duma sala de aula. Muita 
coisa não condiz. As vezes vem uma atividade, alguma coisa que tá dentro do Ler 
que você tem que trabalhar que é um absurdo! Então torna-se muito difícil. Né? 
Porque você tem que se basear com a realidade mesmo dessa criança, mas agora a 
gente já se adaptou, a gente tem o jeito da gente, né? Então... agora tá fácil, esse 
ano veio o livro do EMAI, já tá né? Mas é... assim, o tempo eu acho muito curto, 
quer dizer, então algumas atividades estancadas. E não é, tem que ter uma 
sequência, lógico, que tenha dentro dalí. Mas aí vai pra outro ano já é outra coisa, 
vai pra outro ano já é outra coisa... e é tudo muito... você tem que ficar só em cima 
daquilo, eu particularmente não fico. Eu trabalho o Ler, o EMAI, mas eu uso os 
meus livros pedagógicos, meus livros didáticos, dou atividades extras, porque se 
ficar só no Ler e Escrever, você não alfabetiza! Ler, só o Ler por si, você não 
alfabetiza. 
Você já pegou um livro do Ler e Escrever? Já manuseou? Vocês viram como que 
é? Se ficar só com aquelas atividadezinhas fazendo só aquilo ali, a criança não sai 
alfabetizada. 

P5 

Hmm... eu não senti desafio nenhum, assim... não tive nenhum entrave, eu me 
adaptei bem, eu gosto. É um currículo que é fechado? É. Porque que nem os 
projetos você não tem opção... é, não existe um tempo hábil pra você colocar outro 
projeto junto, você colocar outro projeto junto, o tempo não dá. Então a gente tá 
com os projetos tanto do EMAI que é de matemática, quanto do Ler e Escrever que 
é de português, e o, as agora pra trabalhar ciências, história e geografia, então ta 
muito... não existe tempo hábil. Entendeu? Você tenta juntar tudo e o tempo tá 
curto. 
Ao meu ver tão ótimo, tá de acordo, 1º ano... eu só trabalhei com 1º ano no Ler e 
Escrever, não mentira... 5º ano também, eu trabalhei no Ler e Escrever, 1º ano só. 
Então a minha maior experiência no Ler e Escrever é no 1º ano. 
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Professores da Rede Municipal 

P6 

Eu penso que o maior desafio é a quantidade de conteúdos de 1º ao 5º ano. 1º ao 5º 
ano são muitos conteúdos e se você pensa em que os alunos construam esse 
conhecimento de forma mais real, mais satisfatória é... você vai ter que trabalhar 
um pouco mais cada conteúdo, né, um pouco mais aprofundadamente, então, pra 
que você consiga aprofundar o trabalho num dá pra você trabalhar todos os 
conteúdos que tão lá, pelo menos 4º, 5º ano... fica um pouco mais difi... 
complicado. Então isso, esse é um desafio. No fato de existir um currículo eu acho 
que não foi um desafio nenhum, pelo contrário, havia uma expectativa com relação 
a isso, pelo menos pra mim como professora. 

P7 
Do meu ponto de vista, a adequação do currículo com relação ao nível cognitivo do 
aluno e a quantidade/volume conteúdo distribuído no decorrer dos bimestres.  

P8 

Como estamos no começo da implantação do mesmo, tem alguns pontos que 
acreditamos que devem ser modificados, por isso é difícil segui-lo em alguns 
pontos, por exemplo. 
 
Em quais pontos você acredita que o currículo deva ser modificado, por ser 
difícil seguir? 
Nãoo acho difícil seguir não, o que eu acho, por exemplo na matemática do 
segundo ano que é o que eu leciono, por exemplo temos de trabalhar adição no 
primeiro bimestre, subtração no segundo, multiplicação no terceiro e divisão no 
quarto. Mas eu gosto de trabalhar adição e subtração o ano todo e iniciar com ideias 
de multiplicação e divisão no 1º 2º semestre e depois trabalhar multiplicação e 
divisão também no 3º e 4º bimestre que é um espiral um vai e vem e não estagnado. 

P9 

Penso eu que, o grande desafio, foi conhecer o currículo e conceber a ideia, 
inclusive, internalizar os conteúdos propostos e como vem sequenciado os 
conteúdos a serem trabalhados, houve bastantes reclamações e resistência por parte 
de muitos professores, no entanto, na prática, o mesmo ainda não está acontecendo 
de forma satisfatória, justamente porque foi implantado na correria, e sem a 
aceitação da maioria dos professores. Se bem que isso deve partir dos 
Coordenadores pedagógicos em organizar reuniões de ATP de forma a avaliar sua 
utilização no dia-dia das salas de aula. 

 
Questão 4 - Você acha que o currículo é flexível para o professor utilizar os recursos 

tecnológicos durante as atividades em sala de aula? 
Professores da Rede Estadual 

P1 Sim, eu acho. 

P2 

Sim. Ele é flexível... ciclo II bem mais, as oportunidades são maiores. O ciclo I... 
não vou dizer que é, o mesmo assim... momentos assim tal qual o ciclo II, mas 
também há momentos das crianças terem acesso, sabe? Pelo contato e ta 
interagindo né, com todos os tipos que a escola oferece pra gente. Há momentos 
sim. 

P3 É flexível. 
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P4 

Você acha necessário fazer adequações nele? 
Sim... 
 
E seguir á risca? 
Não. Porque aí cabe ao professor! Né? Que o próprio currículo, quando você 
trabalha com currículo, não sei quem fala, acho que o Saviani, que o currículo pode 
ser mudado a qualquer momento, né, você articula teu plano com o teu currículo, 
então ele é... você tem... agora se você ficar só naquilo ali você não alfabetiza 
ninguém, você tem que estar sempre acrescentando algo mais. 
É flexível!  

P5 
Sim. Ele tá totalmente assim... Existem muitas atividades que dá pra você aplicar 
nos polos. Existem muitas atividades que dá pra você fazer uso da calculadora, uso 
de, de outras coisas, né, outros objetos digitais. 

Professores da Rede Municipal 

P6 

Ele, ele é flexível se partir do professor, se o professor tiver liberdade de 
flexibilização. Se a Secretaria de Educação disser que ele tem que seguir aquela 
sequência certinho e que não pode alterar e que não pode pular e que não pode 
fazer nada, ele não é flexível, que é a postura hoje da Secretaria da Educação, que 
ele tem que seguir... 
Então é a Secretaria que... 
Que, que tá... dizendo como.  
 
Isso limita? 
É, o professor, ele, ele acaba não tendo essa fiscalização, tem... aí acaba muitas 
vezes flexibilizando, mas a formação... o que veio pra gente pelo menos é que a 
gente tinha que seguir a sequencia como estava lá. 

P7 
Acho que sim. No entanto, isso tem muito mais haver com a metodologia adotada 
pelo professor.  

P8 Acredito sim. 

P9 
Sem dúvida, todos os recursos tecnológicos dos quais dispomos em nossas escolas 
poderão facilmente ser utilizados durante as aulas. 

 
 

Questão 5 - O que você entende por tecnologia? 
Professores da Rede Estadual 

P1 

Tecnologia é... são os usos dos computadores, da internet. Hoje em dia você fala 
em pesquisa pro aluno, ele já “Ah professora, eu vou tirar da internet”. É... rádio né, 
vídeo... a gente trabalha música com eles, com os rádios através do rádio e... o 
computador, as pesquisas né... nós temos aula de computação também, uma vez por 
semana né. Agora tá podendo usar o computador, os computadores que ta tudo em 
ordem. É... e vídeos né também. Tudo né, que... é de moderno pro aluno né, ele vai 
facilitar a aprendizagem dele né.  

P2 Tecnologia... O que eu entendo por tecnologia... Ah, são recursos... vou falar mais 
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do recurso pra poder chegar na tecnologia. Eu acredito assim, os recursos 
tecnológicos é aquilo que traz pra gente uma resposta mais rápida, quando eu falo 
assim em termos de buscar a internet ou o uso da sala de informática, certo? Então 
as nossas pesquisas, então é algo mais assim... rápido, retorno bem mais rápido e 
hoje em dia igual assim... todos, todos, independente da classe social que tenha, 
eles tem um acesso muito grande à tecnologia, eu vejo isso em sala de aula quando 
eu pego o meu celular, no meu celular... igual eu falo pra eles, é muito útil assim, 
eu gosto muito dele só pra ligação, que é pra isso que eu uso, mas eles não, o deles 
é o mais moderno que tem, com todos os aplicativos possíveis. É uma geração que 
vive em função, eu vejo isso, da tecnologia. Muitas vezes, coisas mais próximas ali 
né, de manusear tudo o mais, eles sentem prejudicados, isso eu vejo na área da 
matemática, pra eles compreenderem, eles tem dificuldade de compreender uma 
técnica a ser seguida, principalmente pra trabalhar mentalmente, o raciocínio e tudo 
o mais, porque tem os aplicativos no celular que oferece a resposta mais rápido. 
Então muitas vezes eles vivem nesta dependência e deixando este outro lado, 
porque precisam entender o processo, como nós chegamos, o porque que nós 
chegamos naquela resposta, eles se preocupam mais em nos dar a resposta, mas não 
quer saber nem o porque daquilo. Sabe? É útil, mas não pra gente viver na 
dependência. Certo? Faz parte da nossa vida? Sim. Mas também se eu não tenho ali 
naquele momento em mãos um recurso tecnológico, eu sei chegar de uma outra 
maneira. A gente vê também quando a gente dá referências bibliográficas, fazer 
uma pesquisa na biblioteca, não, é muito difícil “viram algo na biblioteca”, na sala 
de leitura, a gente sentar e discutir um texto, ler um texto, não, eles podem... 
preferem recorrer à internet, muitas vezes nem leem o que estão nos sites de buscas, 
imprime alguma coisa e querem somente entregar porque viu que o título tá 
relacionado com o tema que era pra ser pesquisado, então imprime... então é, 
assim... é fácil acesso mas deixando pessoas mais acomodadas. Certo? Então assim, 
a tecnologia, algo muito importante sim, a gente tá na Era da tecnologia, os 
recursos vai se aprimorando dia a dia, mas a gente tem que saber como utilizar. 
Certo? Não viver em função dele. Principalmente assim, a visão dos nossos alunos, 
infelizmente é voltada para Redes Sociais, eles não sabem que na mão deles ali tem 
uma boa ferramenta que pode ajudá-los, né... no ensino deles. Eles acham mais 
vantajoso só a função da Rede Social. 

P3 
Tecnologia... um computador, televisão, rádio... eu acredito até que jornal seja uma 
tecnologia né. Porque é algo diferente do dia deles né. Porque só livro, livro, livro. 
Mas eu entendo mais como computação né... computador, internet, whatsapp... 

P4 

Tecnologia tá diária, tá em tudo! Tudo que a gente faz hoje tá a tecnologia ta 
envolvida. A partir do momento que você liga uma televisão, já é uma tecnologia, 
não é? Então, eu vejo assim a tecnologia... é claro, que bom se a gente pudesse usar 
a tecnologia direto pra ser trabalhado na sala de aula... de conferências, na telesala 
mesmo tem, né? Mas tudo à nossa volta hoje é tecnológico, mas e os recursos? 
Então precisa ter... 

P5 Tecnologia pra mim é tudo aquilo que é máquina, que vem estar dando suporte pro 
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aprendizado.  
Professores da Rede Municipal 

P6 

Nós vivemos numa sociedade moderna, então tudo é tecnologia, né? Se você parar 
pra pensar, a lousa isso é uma tecnologia que foi inventada lá atrás. Então tudo é 
tecnologia, né, tudo é recurso pedagógico, né, mas o que, como, que eu vejo como 
tecnologia hoje são os grandes avanços digitais é, tem a TV, ela tá digitalizada, ela 
tá em HD, é celular que é androide, que é multiplataforma, que é convergente, 
então tem o tablet, tem computador, então as tecnologias elas são convergentes, um 
aparelho só tem várias tecnologias ali dentro. Então são muitas possibilidades 
quando se fala em tecnologia hoje. Então ela, em termos de possibilidade midiática 
há muitas. Há muitas mídias, a internet mesmo é... ela pode ser transmídia, ela  tem 
um monte de possibilidade, então a tecnologia eu penso que é uma coisa muito 
ampla, é o celular que você usa, é... o computar, é TV, é o rádio que você escuta ou 
que você usa na sala de aula. Acho que são muito as tecnologia. 

P7 
Tecnologia é consequência de estudos científicos que envolvem uma série de 
procedimentos, técnicas, instrumentos e métodos em diversas áreas do 
conhecimento que tem como objetivo o avanço da ciência e da própria tecnologia. 

P8 

Tecnologia são objetos construídos historicamente pelo ser humano para enriquecer 
e dinamizar trabalhos, estudos e etc, são inovações, estudos que gera 
transformações. Entre elas temos a eletricidades, meios de comunicação, e o que 
mais utilizamos em sala o computador. 
 
Há sala de informática para os alunos na escola? 
Sim temos a sala de informática com uma média de 16 computadores. 

P9 
Tecnologia é tudo aquilo que foi criado para facilitar a vida do homem, para 
garantir algum conforto, há um certo (longo) tempo, o fogo poderia ser considerado 
uma tecnologia de ponta. 

 
 

Questão 6 - Há cursos oferecidos na Rede Estadual/Municipal? Você participa de 
algum? Eles proporcionam conhecimentos acerca do uso da tecnologia na sala de aula? 

De que forma? 
Professores da Rede Estadual 

P1 

Sim. Eu fiz né. Eu fiz há uns 3, 4 anos o curso de computação, teve pra gente. Tem 
vários cursos que facilita. É lógico que a gente já tem uma prática né, mas os cursos 
que a gente faz quando a gente tem oportunidade de fazer acrescenta muito. 
 
São cursos que a escola oferece ou você já fez algum por fora? 
O Estado oferece, né, bastante cursos. Por fora assim não tenho feito não... só 
inglês mesmo, né? Mas é... É mais do Estado mesmo. 
 
Isso foi melhorado com os cursos? 
Com os cursos, com os cursos. Eu falo sempre “Quem não fez curso, quem não faz, 
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encontra dificuldade pra trabalhar”. Professor precisa estar atualizado. 

P2 

Olha, eu vou te dizer algo. Infelizmente eu não pude fazer nenhum curso voltado do 
Ler e Escrever. Porque mais assim voltado pra coordenadora né, então é mais pra 
coordenação e quando é oferecido pra professor, tem vários critérios. Então eu 
tenho acúmulo de cargo, já fico de lado. Então eu não posso falar assim dos cursos 
que são oferecidos, são dão né... se abre esse leque pro uso das tecnologias. 
 
Os cursos são para todos? 
Não. Não. Só assim, coordenação ou dentro do perfil que se encaixe ali na 
exigência. Então assim, por exemplo, eu não estou com classe de alfabetização, foi 
oferecido tanto o ano passado quanto esse ano cursos assim, dentro do Ler e 
Escrever, mas para os professores que estão com a sala de alfabetização. Certo? 
Sendo que a gente cada ano pode trabalhar com uma série né? Um determinado 
ano, não tem esse visão, né? Porque todo ano a gente pega uma clientela diferente. 
E é algo assim, se a gente tá trabalhando Ler e Escrever, o professor ele precisa 
saber desde o 1º ano, ter este respaldo, né, até o 5º ano, não focar somente numa 
sala, num determinado ano ali e o professor que está ali aquele momento. 
 
Esses critérios mudam cada ano ou normalmente segue sempre alfabetização 
como prioridade? 
A prioridade é alfabetização. A prioridade. Mas... aí fica assim né, a gente fica com 
vontade, porque a gente tem né... querer saber fazer essas adequações, porque o que 
que acontece? A gente lê e interpreta ali porque tem o... as orientações pro 
professor, a orientação didática e aí a gente acha que é assim então vamos trabalhar 
porque a gente acha que é assim, “ah, dá pra eu fazer o uso da tecnologia aqui, 
vamos lá agendar pra sala de informática? Vamos! Ah vamos, dá pra gente fazer 
uma atividade usando o data show, por exemplo? Então a gente vai fazer junto com 
eles essa atividade.” Ah! Nós temos, né a sala de vídeo, então estes espaços a gente 
tem, certo? Mas assim, uma orientação, isso eu falo. Pro PEB II não, porque pro 
PEB II a gente ta tendo até assim... eles são oferecidos mais cursos do que pro PEB 
I que é o ciclo I. Então eu já fiz um o ano passado, está sendo oferecido outro pra 
gente estar fazendo, já iniciei um outro, dá assim... é online, então fica mais fácil 
pra gente... né, a gente vai adequando o nosso horário, presencial uma vez ao mês, 
então fica mais fácil pra gente. Agora pro ciclo I nem assim é oferecido, certo? 
Então eu acho que se fosse assim, oferecido pelo menos nessa maneira, sendo 
online, eu acho, eu achava que seria assim lucrativo pra todo mundo. Tanto pra 
escola, quanto pro aluno, quanto pra nós também. Nós vamos fazendo as 
adequações de acordo com o tema que a gente tá trabalhando “Ah, dá pra ser 
trabalhado assim, dá pra fazer assim...”. No entanto, nós estávamos, a parte 
burocrática né? Estávamos sem estagiários na sala de informática, então a gente não 
podia estar usando e as crianças sabem que a gente sempre assim tinha uma aula, 
duas aulas reservadas pra vir na sala de informática, então eles sempre estavam 
cobrando: “E aí professora, a gente nunca foi, a gente vai?”... É, estamos no 
aguardo... até [risos]... é ainda bem que chegou, né, esta semana. Então aí já vai ser 
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mais uma oportunidade pra eles. 

P3 

Os cursos oferecidos pelo Programa proporcionam conhecimentos sobre 
tecnologia? 
Não. Não. 
 
Você participa? 
Nenhum. Nunca participei de nenhum também. 
 
Por quê? 
Falta de tempo... é... horário, porque eu moro fora, né, então eu viajo todo dia. Tudo 
isso pesa um pouco. Eu nunca fiz um curso de tecnologia. 

P4 

O único curso que eles dão, não se trabalha tecnologia. É só lá... agora ta tendo o 
EMAI, então o que você faz no EMAI? Estuda os autores e aí vem as atividades 
que eles passam pra gente, que a gente tem que fazer, aí aplica em sala de aula, aí 
leva. É como uma aula de faculdade, o professor vai lá na frente, ele dá, explica, 
aquelas apostilas, aqueles textos que cê tem que ler, aí você tem que preparar 
algumas atividades em sala de aula, né? Tem as habilidades que eles falam, quais 
que eles querem, como que é. Você tá, desenvolve na sala de aula e depois você 
leva e faz exposição... Eu não vejo muita... 
 
Relacionada à tecnologia então...? 
Não! Eles dão cursos cansativos, que você senta lá, fica lá horas e horas, uma 
pessoa lá na frente falando, falando, falando, falando, e você só lendo, lendo papel, 
lendo isso, lendo aquilo, entendeu? Então é uma coisa cansativa. Eu mesmo, eu não 
vou fazer o EMAI esse ano, eu não vou fazer, não vou nem perder meu tempo. 
 
Já fez algum antes? 
O ano passado. Não... aí depois você tem que... eles pedem aquele moooonte de 
trabalho, aí você faz aquelas coisas, você dá tudo pronto e... depois muitos ainda 
aproveitam todas as suas ideias, tudo o que você fez, montam os seus TCCs, 
montam os seus trabalhos, porque tão fazendo pós, tão fazendo uma graduação, a 
gente sabe disso, muitos vão lá, dão, pegam tudo que eles colheu de melhor no 
professor, porque saem coisas muito boas, né? E fazem lá seus TCCs, suas coisas, 
vai lá e entrega no PÃS [?] e ganha mais, tá lá, na custa da gente e cê fica lá. 
Então... porque não traz nada de novo, a gente é que tem que levar. Coisa assim eu 
não quero. Eu quero um curso que me dê ideias, “Oh, é assim, assim” Eu quero 
uma coisa que me dê ideias, que me traga soluções e não que eu tenha que levar 
soluções. 

P5 

Não... Ler e Escrever... 
 
Você acha que eles devem proporcionar conhecimentos sobre a tecnologia na 
sala de aula? 
Acredito que sim. Deveria ter mais, mais alguma coisa, né. Uma.. como posso 
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dizer... Capacitação pra você tar usando. Porque ainda é a minoria dos meus 
colegas que usam. 

Professores da Rede Municipal 

P6 

Na escola oferecem cursos relacionados à tecnologia para o professor? 
Não, mas nós temos uma sala de informática, então, quem tem interesse sempre 
pode pedir ajuda da (empresa de tecnologia contratada pela rede municipal) ou das 
meninas né? As monitoras da (empresa) que ficam na escola, que aqui nós temos 
duas. E há um interesse em relação aos professores, pelo menos aqui desta escola... 
é, no período da tarde a sala de informática é usado todos os dias, então há um 
interesse sim de utilizar a tecnologia. 
 
E é agendado? 
É agendado. Tem um horário semanalmente, todo mundo tem seu horário. 
 
No Estadual tem cursos? 
Eles têm cursos relacionados à alfabetização de português e matemática. 
 
Você já participou? 
Sim. 
 
É usado tecnologia? Tem alguma relação com a tecnologia? 
O data show. Não. De como usar a tecnologia não. De como usar a tecnologia em 
sala de aula, não. É usado, né, nesses cursos e o professor tem disponível, mas 
não... só que as dificuldades do Estado são maiores, porque a sala de informática 
não há monitor, então o professor tem que ele ligar todos os computadores, tem que 
entender como funciona a rede, aí já dificulta um pouco mais. E reduz muito o uso, 
porque pelo menos de 1º a 5º, dizem que de 6º pra frente tem, né, monitor, até 1º a 
5º não. 

P7 

Sim. Sim. Sim. Os cursos são capacitações oferecidas pela SME (Secretaria 
Municipal de Educação) e também temos cursos que são oferecidos pela (empresa 
de tecnologia contratada pela rede municipal) com aplicativos e programas 
interessantes dentro das diversas áreas do conhecimento. 

P8 

Sim há cursos oferecidos pela rede municipal. Não participo de nenhum deles, mas 
participei de edição de vídeo, excel no ano passado oferecido pela (empresa de 
tecnologia contratada pela rede municipal) que também promove algumas 
capacitações, mas este ano ainda não tivemos. Os cursos oferecidos pela rede 
municipal não sei te dizer, mas a (empresa) nas capacitações auxilia em relação 
como trabalhar com os alunos, já fizemos até livro digital com eles, por exemplo. 

P9 

Sim, muitos cursos, porém participar é outro departamento. Muitos desses cursos 
são oferecidos em nosso horário de trabalho, o que nos impossibilita de 
participarmos. E os poucos EAD, são oferecidos com pouquíssimas vagas. Pelo 
menos os cursos que fiz, me ajudaram muito, muita repetição, mas também muitas 
novidades. 
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Questão 7 - O que você pensa a respeito do uso de tecnologia nas escolas? Você acha 

importante? Você é a favor do uso destes recursos na sala de aula? Por quê? 
Professores da Rede Estadual 

P1 

Importantíssimo!! Uma que o aluno cobra de você, né? Ele quer esse uso da 
tecnologia. Eles assistem filmes, eles adoram, comentam. É.. através do retro 
projetor também, as palestras, é... e do próprio computador também, eles adoram 
aulas de irem na sala de computação. 
 
Eles trazem celular para a sala de aula? 
Olha, eles trazem celular sim, mas a gente... nós... os pequenos a gente não usa, 
entendeu? Porque você pode usar o celular também pra coisas úteis. Né? Mas por 
enquanto com os pequenos a gente não faz esse trabalho não. Porque os celulares 
hoje em dia tem internet, né? Então você pode tá pesquisando. Mas os pequenos 
eles, se eles trouxerem, eles trazem celular, mas a gente assim, é... omite um 
pouquinho. Porque eles podem estar usando pra passar o tempo assim... 
É por causa da norma da escola também e eles ainda não entendem muito, né? Da 
tecnologia do celular. Que você pode tá usando o celular pra coisa boa né? Pra 
pesquisas, pra muita coisa. [pausa] Usando a internet, né? 

P2 

É importante. É algo que eu falo, a gente não pode descartar e falar que não está na 
nossa vida. Pra nós assim, que já estamos amadurecidos, não vou falar velhos né 
[risos], as vezes a gente sofre um pouco, porque há mudanças constantemente, mas 
se a gente não sabe, a gente vai atrás, pergunta, pede ajuda: “Oh... me ajuda aqui, 
eu não to entendendo, eu não sei lidar com essa situação.” Então a gente vai atrás. 
Porque se a gente não for... não se lançar, o nosso trabalho não é mais só livro 
didático, caderno e lousa. Não. A gente tem que tá acompanhando sim, porque os 
alunos estão indo com tudo. Porque eu vou te falar, existe o alu... a maioria são 
crianças em Redes Sociais, a maioria. Mas a gente tem aluno que sabe usar essa 
ferramenta também, pesquisa e vem, indaga, e questiona, porque ele vai atrás de 
informações e quer saber e o professor tem que tá acompanhando tudo isso daí, 
todas estas mudanças. Então a tecnologia, ela é útil sim. A gente tem que fazer uso. 
Não em todos os momentos, né. Mas a gente tem que fazer o uso. [risos] 

P3 

Acho. 
 
Você é a favor do uso dos recursos na sala de aula? 
Sou. 
 
Por quê? 
Porque, é... hoje... a criança de hoje é impossível a gente manter ela as 5 horas 
dentro da sala de aula apenas com lousa, giz e um livro, caderno né, no caso. 
Porque na casa deles, eles chegam em casa, o que eles fazem? No computador. Não 
é? Então, na sala de aula eles não ficam o tempo todo só. Tem que dar uma 
descidinha lá na sala de computação, mostrar algo diferente, uma aula diferente de 
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ciências, história, que agora voltou pro currículo, né? Então é mais fácil você 
mostrar lá, por exemplo ontem e hoje da cidade de Bauru lá embaixo [sala de 
informática], do que... pesquisando lá... do que aqui em cima. 
O foco é português e matemática, mas entrou as outras 3, que a gente,  é... faz uma 
adaptação entre o português e ma... o português com as 3 matérias, porque é mais 
relato, desenho, é... aí entra a tecnologia, né. Que você tem que ver um texto, tem 
que mostrar uma figura, por exemplo, uma imagem, Bauru ontem aquilo aqui 
ontem, como era antes... Mato... como você vai fazer pra mostrar o mato pra 
criança. Difícil heim... Primeiro temos acho que... Não sei se alguém deve ter foto... 
mas... nós não temos acesso à essas fotos. 

P4 

Eu acho. Só que, é... que que a gente tem de tecnologia dentro da escola? No 
máximo uma sala com meia dúzia de computadores e só. Igual nós do primário 
mesmo, a gente usa muito pouco, porque o espaço é... o fundamental II e o colegial 
eles utilizam um pouco mais. Então não sobra muito pra nós. É raro a gente ir numa 
sala de... que tenha informática, por exemplo. E mesmo quando for, dependendo da 
quantidade de aluno, é dois alunos pra um computador, então eu acho que deixa a 
desejar. Porque um computador pra dois é complicado, cada um quer mexer, 
querem fuçar, e fica só um e a briga, entendeu? Eu acho que a parte da tecnologia 
nas escolas estaduais ainda tem que caminhar muito, muito, muito, muito. 

P5 

Muito, muito porque o aluno, ele... na nossa sociedade ela é tecnológica agora. 
Então, assim, o que chama mais atenção do aluno são os objetos tecnológicos. 
Então se a gente fizer descarte dele a gente vai tar fora do que é... do que circula 
socialmente. 
 
Então você é a favor do uso dos recursos na sala de aula? 
Sim. E eu também utilizo. 

Professores da Rede Municipal 

P6 

Não, eu penso que as tecnologias são recurso, né, elas tão aí pra ajudar na 
consolidação do currículo é ló... a... o... todo trabalho do docente, do professor ele 
tem, tem como apoio as tecnologias e os recursos que, modernos ou não modernos, 
então quando a gente usa um giz, a gente usa uma lousa ou a gente usa um flip 
chart ou a gente usa um rádio ou é... outras... outras possibilidades, um 
retroprojetor, a gente tá usando os recursos que tem disponíveis pra tá, é... 
visualmente atraindo o aluno, ou a partir da motivação pra mostrar outras 
possibilidades dele compreender esse conteúdo. É, quando você usa a TV de forma 
sistemática, você tá trazendo pro aluno o que foi produzido em audiovisual que 
pode ajudar... porque uma coisa é eu falar, outra coisa é um... o Salto pro Futuro 
trazer um vídeo interessante, a TV escola ou um conteúdo digital, um... curta 
metragem. Então há muitas possibilidades usando, é... as tecnologias pra você criar 
essa relação né, do conteúdo com... fazer o aluno se interessar por esse conteúdo. 
Eu penso que é fundamental hoje em dia no mundo tecnológico, que as crianças são 
multi tarefas e superdigitais, que usar as tecnologias a favor da aprendizagem. 
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Você é a favor do uso da tecnologia na escola? 
Sou, super a favor, eu faço mestrado em TV digital! Só falta eu não ser a favor! 
[risos]. 

P7 
Acho importante uma vez que vivemos na sociedade da informação e os alunos são 
sempre muito antenados. Sou a favor de tecnologias em sala de aula que propiciem 
sempre o conhecimento.  

P8 

Acho muito importante o uso das tecnologias nas escolas e sou a favor destes 
recursos em sala de aula e para isso darei um exemplo: tenho uma aluna com 
deficiência auditiva e estava ensinando os alunos a classificarem alimentos como 
doce ou salgado e ela não sabia, então levei sal e açúcar para ela diferenciar, mas se 
tivéssemos fotos, vídeo e até um computador com visualização das imagens seria 
bem mais produtiva a aula não só para ela como para todos alunos. 

P9 

Creio que as aulas não podem se reduzir às tecnologias, não podemos nos prender e 
termos sempre em mente a tecnologia em si, mas dominado o conteúdo a ser 
trabalhado com os alunos, por que não pensarmos em alguma metodologia mais 
atrativa e interessante para que o aluno possa se apropriar melhor do conteúdo 
trabalhado? Sou completamente a favor, desde que não sobreponha ao conteúdo 
trabalhado. 

 
 
Questão 8 - Você utiliza recursos tecnológicos na sala de aula? Em quais aulas são mais 

utilizadas? Quais são os recursos tecnológicos mais utilizados? Há dificuldades 
encontradas na utilização das tecnologias? Quais? 

Professores da Rede Estadual 

P1 

Simmm, simm... 
Aulas de ciências. A gente utiliza bastante. É... E na... todas as aulas. Porque ó, 
joguinhos na matemática e na arte, né. Os jogos que tem no computador. E no 
português a gente também trabalha, é, pesquisas. Na ciências, no português, as 
pesquisas, né. Nos trabalhos que a gente solicita. Eu acho que em todas as áreas, 
viu? Quando você quer ver o mapa também, você vai lá na internet, eles fazem uso. 
Como eu falo pra você... Nada é 100%, né. É. As vezes a gente encontra algumas 
dificuldades, mas na maioria, assim... dá pra trabalhar legal, dá pra usar sim. 

P2 

Utilizo. 
 
Em quais aulas são mais utilizadas? 
Olha, eu assim... eu trabalho com matemática com o pessoal do Ciclo II, eu falo 
assim, porque no Ciclo II no período da tarde a gente tem o estagiário, né? Então a 
gente frequenta mais no período da tarde. Agora a gente vai frequentar de manhã. 
Então eu trabalho com conteúdo com ele, aí fala assim... mas matemática? “Que 
que vai fazer?”, então a gente teve pesquisas, certo? É, sobre a mudança, o uso da 
matemática desde a antiguidade até os dias de hoje, temos o assunto lá, trabalhamos 
os números fracionados, então a gente passou a parte teórica, a gente fez as 
atividades com eles, então agora a gente vai fazer de uma maneira um pouco mais 
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descontraída, a gente vinha, fazia jogos, certo? Então eles gostam. É uma maneira 
que muitos deles, através dos jogos aprenderam mais rápido o conteúdo que a gente 
trabalhou. Certo? Então a gente faz assim, aproveita situações de jogos, isso em 
matemática, pesquisas também paralelas, é... ciências tem bastante também, é um 
leque muito grande pra gente tá aprofundando. É... com os pequenos, né, com os 
menores, também tem as atividades dos jogos, esses daí fazia o ano passado com a 
turminha de alfabetização também. Temos alguns projetos dentro do Ler e Escrever 
que, igual assim, o 1º ano sobre a vida indígena e a gente estuda vários costumes 
diferentes, diferentes tribos indígenas, que não tá aqui, não é a nossa realidade, 
então como que a gente vai apresentar isso pra eles? Ainda pra turmininha do 1º 
aninho? Então a gente ia pra sala de informática, a gente fazia pesquisa junto com 
eles, mostrava, porque ali, é... através de imagens do youtube, as pessoas... Até 
entrevista mesmo entre a comunidade indígena ali. Então eles viam, se 
familiarizaram, não tava próximo, mas tiveram o conhecimento, das brincadeiras, 
porque a gente tinha que estudar tudo isso, fazer o levantamento das brincadeiras, 
dos costumes de cada tribo. Então ali eles tiveram esse acesso. Não somente ficar 
olhando em livros, né, porque tem né informações escritas, mas também a gente 
visualizou. 
 
Quais são os recursos tecnológicos mais utilizados aqui, na escola, com a sua 
turma? 
Aqui na escola nós usamos muito a sala de informática. É... tem uso sim, claro, a 
gente também filma as apresentações deles, a gente registra, a gente mostra pra 
eles, porque ali eles vão vendo os erros, onde eles poderiam estar melhorando, né... 
é bom na auto avaliação deles também. Quando não, a gente faz o uso da sala de 
multimídia, onde a gente tem lá o telão, temos o data show. Então a gente vai atrás 
de informações e traz pra eles, e passa pra eles. 
 
Há dificuldades na utilização da tecnologia? 
Sim. Porque não é no momento que a gente, é... quer, muitas vezes. A gente até faz 
um agendamento, chega naquele dia demoooora.... pra fazer instalação, demora pra 
gente conseguir que os computadores venham fazer, as... ai... vamos usar o termo aí 
né, não sei o termo correto lá, é, de reiniciar o trabalho, tudo. Mas então demora, 
quando a gente vê, 40, 30 minutos já se foram. Então a gente tem que tá adequando 
aulas duplas, a gente sempre tem que tá, tem que ter esse cuidado né. Não usar só 
uma aula. Não dá, a gente tem que no mínimo tá com duas aulas na sala de 
informática. E também a escola é muito grande, né? São vários professores, então 
pra atender todo mundo, então a gente tem que tá conversando, organizando muito 
bem isso aí, pra gente tá usando. 

P3 

É uma possibilidade... é uma ajuda grande! 
 
Você utiliza recursos tecnológicos na sala de aula? Em quais aulas são mais 
utilizadas? 
Português e matemática eu, EU, EU [acentuou o eu]... não utilizo na sala por que? 
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A gente tem o Ler, a gente tem o EMAI, e isso toma todo o tempo. É... o Ler tá 
muito puxadinho pro 3º ano, é muito... então... não dá tempo. Agora no caso de 
história, ciências e geografia tá sendo um bom, um bem, um bom aliado, a 
tecnologia.  
 
Quais são os recursos tecnológicos mais utilizados? 
O computador... internet. 
 
Há dificuldades na utilização da tecnologia? 
É... a professora não é um expert em [risos] utilizar o computador, né, então é 
tudo... eu aprendo, eles aprendem. 
Um compartilhamento. 
É porque tem criança que sabe muito, né. Eu não sei se fez curso ou... mas sabe 
muito de computação, então as vezes você tá lá, não consegue achar e eles falam 
“ah professora é aqui..” bota o dedinho lá.. pronto. 
É. Não precisa nem estimular. Eles trazem por conta, né... 

P4 

Olha. Eu desço com eles uma duas, três vezes, mas como os meus são pequenos, 
então a gente... eu uso a parte de jogos, matemática. Você entendeu? Pra trabalhar o 
raciocínio, porque muitos ainda não tem, entendeu? Primeiro aninho na realidade, 
agora que eles estão começando a ler. Eu ponho lá no computador e vou mandar 
eles ler alguma coisa? Não vão ler. Então você tem que trabalhar alguma coisa ali 
que dê pra eles, né? Então eu uso assim, quando eu vou, trabalho com joguinhos, 
né? Jogos educativos, tudo relacionado com a matemática. 
 
Você vê alguma possibilidade de trabalhar alfabetização com a tecnologia?  
Escola do Estado não dá, filha. Isso não funciona. É isso que eu já te falei, se 
tivesse um computador pra cada aluno, seria o ideal, um netbook, por exemplo, 
precisa carteira, uma sala, entendeu? Seria o ideal. Mas não dá, não tem como... Eu 
descer, ficar lá na sala de informática pra alfabetizar, dois alunos em um 
computador? Então a gente faz das tripas coração. 
 
Em quais aulas são mais utilizadas as tecnologias? 
No meu caso, eu trabalho mais na matemática, que é... são os pequenos, que é os 
jogos pra estimular o raciocínio, agora... o fundamental II... só sei por mim. 
 
Então essas são as dificuldades encontradas na utilização da tecnologia? 
A quantidade, o tempo, o barulho, que se vê, você viu? A escola é barulhenta, não 
tem como... Bom, todas as escolas são, né? Agitação... o ruído também... faz mal... 
é complicado. Por ser uma escola grande, o fluxo muito grande de alunos, um entra 
e sai... 
 
A tecnologia faz com que gere mais agitação por meio dos alunos ou é o 
barulho que atrapalha na utilização? 
Não, é o barulho que atrapalha o uso, entendeu? Que vai ver, tá aqui, se você tá lá 
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embaixo, você vê o barulho aqui em cima. Criança correndo, gritando, barulho, 
bate porta, material, então influencia. 

P5 

Sim.  
Ai, não tenho privilégio. Porque por exemplo, em matemática eu uso a calculadora 
ou o computador, na aula de português o polo quando funciona, porque aqui 
estamos tendo problema que não ta funcionando. É... lá em ciências trabalhei um 
vídeo... Então em todas as áreas. 

Professores da Rede Municipal 

P6 

Sim. Sim. Eu usava muitos recursos em sala de aula. Eu era uma professora bem 
tecnológica. Eu usava o data show pra fazer textos coletivos nas duas escolas tanto 
no estado quanto na prefeitura, eu usava muito no estado que era uma sala mais 
velha, é o flip chart pra, pra trabalhar os erros ortográficos, então a gente produzia o 
texto coletivo depois circulava no flip chart palavras erradas pra fazer as correções 
ortográficas, depois voltava no flip chart, analisava tudo, aí passava no computador, 
fazia um coletivo pra entregar pra eles, é... já corrigido, então usava computador, eu 
usava data show, usava flip chart, usava computador na sala de informática, não só 
o meu. Trazia o meu tablet pros alunos especiais. Então... com joguinhos pros 
alunos especiais que eram mais fáceis pra eles. Então eu gosto muito de utilizar a 
tecnologia na sala de aula e penso que a prefeitura hoje permite isso, tem algumas 
possibilidades sim dentro da escola. 
 
Em quais aulas eram mais utilizadas? 
Eu era professora alfabetizadora, né? Era português e matemática que tinha, então 
eu usava nas duas... no geral em português, mais em português. 
 
E os recursos tecnológicos mais utilizados? 
Computador e data show... e televisão! Desculpa, televisão é o mais utilizados 
ainda. 
 
Há dificuldades encontradas na utilização da tecnologia?  
A dificuldade é montar todo o aparelho, né? Porque não tem funcionário então o 
professor tem que perceber como monta, como monta o data show, como monta a 
televisão, quais cabos coloca. Mas penso que não é uma grande dificuldade não. 

P7 
Utilizo a sala de informática, o DVD, o note. Não encontro dificuldade na 
utilização destes recursos.  

P8 

Utilizo sim os recursos tecnológicos em sala de aula, livros digitais, computador, o 
computador em todas as aulas, já vídeo e tv nas aulas de português, ciências e 
história.  E são esses recursos que utilizo mais. A nossa maior dificuldade é a 
disponibilidade destes recursos já que temos várias salas e muitas vezes não dá para 
utilizarmos, pois outras professoras quer utilizar, exemplo do data show. 

P9 
Sim, sempre que posso, que os tenho a disposição e que tenha a ver com o conteúdo 
trabalhado, os utilizo. Acredito que em qualquer aula as tecnologias poderão ser 
utilizadas. Eu, geralmente, utilizo, data show, DVD, TV, computadores, Classmates 
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(netbooks), rádios (toca CD e pen drive), microfones, celulares (como câmeras 
filmadoras e fotográficas), dentre outros que surgirem. 

 
 

Questão 9 - Quais foram os resultados obtidos? São positivos ou negativos? 
Professores da Rede Estadual 

P1 

Positivos! Sempre positivos. A gente percebe que os alunos, eles ficam bem 
motivados com a tecnologia. 
 
Você acha que o aluno pode até ajudar o professor? Ensinar o professor? 
Com certeza! Eu falo que hoje em dia o ensino-aprendizagem é uma troca né? É um 
ensinando o outro. O professor sempre tá aprendendo. 
 
A tecnologia ajudou nessa troca? 
Com certeza! Com certeza! Os alunos também, eles estão por dentro, né, das coisas. 
Como eu falo... Aquele aluno que procura coisas boas, né? Ele tá por dentro, ele 
ajuda sim. O professor pode tá dando uma aula e pode tá ali intervendo na aula: 
“Oh professor eu li isso, eu pesquisei isso, eu sei disso”. Pode acontecer isso mais 
pra frente, se ele tá por dentro da tecnologia, Se ele ta pesquisando, se ele tá né, por 
dentro das coisas que tão acontecendo no mundo. 

P2 

Ah, são positivos. São positivos sim, porque assim, embora a gente saiba assim, em 
relação ao celular, a maioria tem. Mas o manusear um computador, muitos, muitas 
das nossas crianças aqui, das crianças que eu posso falar, não tem esse acesso, 
então quando eles vem pra sala de informática a gente dá uma pequena explanação 
do uso, de como, as ferramentas que o computador oferece pra gente né, os diversos 
botões, o que significa tudo isso. Então a gente acaba dando uma noção pra eles e 
ali a gente vai ensinando como eles fazem as buscas de informações, mostramos 
que... porque quando a gente vem com os menores, né, com o pessoalzinho do 
Ciclo I, ah, eles veem assim SÓ joguinhos. Não. Computador não é só pra ter os 
joguinhos. Ah, chega ali pro estagiário “a gente pode entrar no face?”. Não é só 
facebook. Aqui este momento a gente vai fazer a nossa pesquisa, oh... direcionado, 
tem esses tópicos, é isso que a gente vai fazer. Então eles vão se adequando, vão se 
adequando e sentem muita falta, quando a gente não vai na sala de informática, por 
exemplo. 

P3 Positivos.  

P4 

Bom, pros pequenos é uma festa, né. Porque nós temos crianças que não tem 
computador em casa, pros pequenininhos, pra eles é uma festa. Então surtiu efeito 
sim, se viu o que? A felicidade da criança de poder estar ali apertando o 
botãozinho, cutucando, procurando, entendeu? Neste sentido sim! Porque pra eles é 
mais diversão mesmo, né? Não é uma coisa que eles tem que entrar e falar, “Oh, 
você vai ler esse texto, nós vamos fazer isso, pesquisar isso. Não, isso é pro 
fundamental II e pro... Pra eles entra mais na parte da recreação e o estímulo pro 
desenvolvimento do raciocínio que é o que eu faço com jogos. Mas além disso... 
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P5 
Positivos. Eu acho que aí você... quando eu utilizo eu acredito que eu consigo 
prender mais a atenção do aluno do que uma simples fala.  

Professores da Rede Municipal 
P6 Positivos. 

P7 

São resultados sempre positivos. Principalmente quando o conteúdo tem imagens 
ilustrativas. Por exemplo, quando ensino os alunos sobre o sistema respiratório ou 
digestório e mostro um vídeo de como estes sistemas funcionam, percebo que os 
alunos se interessam mais pelo conteúdo e aprendem melhor.  

P8 Os resultados sempre foram positivos! 

P9 
Muito mais positivos que negativos, geralmente, consigo a participação de 100% 
dos alunos na execução das atividades propostas, e um maior empenho do que 
percebo nas aulas tradicionais (giz, livro e lousa). 

 
 

Questão 10 - Quando esses recursos são utilizados todos os alunos participam? Como 
eles se interagem? 

Professores da Rede Estadual 

P1 

Participam, todos participam, eles gostam muito. Todos participam. Eles cobram da 
gente. Que toda semana a gente tem o horário, né. A gente não tava podendo usar 
aqui porque tava, os computadores tava assim, né... não tavam muito disponíveis, 
mas agora tá tudo normal. A gente já tá podendo usar. 

P2     

P3 

Quando os recursos são utilizados todos alunos participam? 
Todos. 
 
Eles gostam? Eles interagem? 
Interagem bem, geralmente é dupla ou trio, pela quantidade de computadores, né e 
o número de alunos. Então geralmente é dupla. 

P4 Participam, nossa. Eles gostam! 

P5 

Sim. 
 
Eles interagem bem? 
Sim. Os meus alunos interagem muito bem.  

Professores da Rede Municipal 

P6 

Muito mais interesse do aluno, muito mais atenção. As crianças de hoje não são é... 
tão concentradas, né? Elas tem outro... configuração, é... de vida e de forma de ver 
as coisas, o mundo deles é muito rápido, é tudo muito... é... multiplataforma, então 
é... eles são muito mais desconectados com a aula, então quando você usa a 
tecnologia eles se interessam mais, eles ficam mais atentos, mais concentrados. 
Eles participam, então quando eu trouxe o ano passado um monte de filminhos do 
“De onde vem” da Tv Cultura, então é... a gente assistia do “De onde vem” por 
exemplo, de onde vem o sal na TV, então a gente conversava de onde vem o sal, de 
onde vem o sal, “o que vocês entenderam” e reassistia “De onde vem o sal”, então 
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depois que leu, é que ouviu, que viu o filme, que entendeu que a gente fez a 
discussão a gente... eu ia pro data show e a gente fazia a escrita coletiva do “De 
onde vem”, então, aí... nessa hora todos participavam, que eles queriam né? Tava 
digitando no computador na frente deles, então... é bem interessante, a participação 
é bem grande. 

P7 Sim. Todos os alunos participam 

P8 
Todos alunos interagem e acredito que ficam mais motivados, pois é algo a mais 
em nossas aulas, um atrativo a mais. 

P9 
A motivação é garantida, um ou outro, dependendo o recurso utilizado, age com 
certa indiferença frente ao recurso, no entanto, a grande maioria se envolve e 
realiza as atividades com empenho e animação. 

 
 
Questão 11 - Há combinados com os alunos quando se utiliza os recursos tecnológicos? 

Quais combinados? 
Professores da Rede Estadual 

P1 

Sim. Tudo é em cima de projetos. A gente não chega na sala de computação e fala 
“Oh, hoje nós vamos fazer isso”, não, é tudo combinado através de projetos, com 
objetivo, dentro da aula que você tá trabalhando. 
Nós temos um horário na semana, cada professor tem o seu horário para usar, sala 
de leitura, computador, sala de computação, sala de vídeo. A escola organiza uma 
agenda, onde a gente agenda e cada professor tem o seu horário e é direcionado ao 
aprendizado do aluno, né? Do que você tá trabalhando naquela semana, naquele 
dia, entendeu? Por exemplo filme, você vai assistir um filme, é... não é um filme 
assistir por assistir, é um filme de acordo com a matéria que você está trabalhando. 

P2 
Sim... Terminando a atividade, aí sim. Terminando a atividade e tendo tempo, aí é 
liberado, eles podem entrar no face, aí eles podem entrar... 

P3 
Há combinados. Há combinados se não vão jogar, vão ver outras coisas que não é o 
interessante naquele momento. 

P4 

Ah sim, né? A gente já explica que tem que tomar cuidado, não pode quebrar, tem 
que ter uma postura, tem que sentar correta, não ficar muito perto do visor por 
causa da tela, a gente passa toda uma orientação. Os pequenininhos é meio difícil, 
quando você vê estão com a mão na tela, “Olha lá o bichinho”, eles põe a mãos, 
eles quer tocar... 

P5 

Não. Isto é em todo período de aula, né, tem os combinados. “Oh, vamos pra sala 
de informática, como é que vai ser lá... nós vamos sentar ...” Tem a cadeira 
giratória que eles adoram girar. Não pode girar a cadeira. Então tem todos estes 
combinados. 

Professores da Rede Municipal 

P6 

Tem que haver, combinados pra tudo no processo ensino-aprendizagem, né, se você 
não se organiza, não organiza as regras, e como as coisas vão acontecer, fica um 
pouco perdido e o... a organização do tempo e trabalho pedagógico se perde um 
pouco, então havia combinados logo no começo do ano, “olha, quando for usar a 
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TV vai ser assim, quando for usar o computador vai ser desse jeito, só vai po... é... 
permanece no lugar ou se não...” a gente fazia todo um combinado. Depois, é... 
você tem que repetir uma 3, 4 vezes depois fica mais tranquilo, né? Eles tão mais 
acostumados. 

P7 Não há combinados. 

P8 
Na realidade na nossa escola há bastante combinados e se estende para esses 
recursos que são os cuidados do uso. 

P9 

Sim, há sim, quando utilizamos o ambiente de informática, os combinados são os 
pré-estabelecidos pela tutora de informática, tais como, não comer na sala, não 
colocar dedos na tela do PC, dentre outros, já na sala de aula, utilizamos os 
combinados cotidianos, uma vez que com ou sem novas tecnologias as aulas não 
mudam, seguem as mesmas regrinhas de convivência, de repente quando utilizamos 
o celular, a regra é “use-os apenas como câmera, não podemos fazer nem receber 
chamadas, ou trocar dados em redes sociais”. 

 
 
Questão 12 - No material é proposto atividades relacionadas à tecnologia? Além dessas 

atividades, você utiliza recursos tecnológicos em outras atividades, mesmo que não 
esteja proposto? 

Professores da Rede Estadual 

P1 
Sim 
Sim, a gente utiliza sim. Sempre que pode a gente tá utilizando. 

P2 

A gente insere, na verdade. A gente acaba inserindo. Agora, igual assim, teve umas 
modificações, algumas atualizações, né, que a gente andou assim, pegando o 
material mais recente, porque o que tava com a gente era de 2008 ainda, então 
nesse de 2008 não tinha tanta sugestão pra gente fazer esse uso. Então essas 
atualizações que eles fizeram acabaram inserindo, né, algumas sugestões de uso. 
Mas a gente já vinha fazendo essas adequações. 
 
Cada professor fazia a sua adequação ou em conjunto?  
Olha. Tem professores que, que fazem o uso. Tem professores que ainda tem a 
resistência ainda. Então, por exemplo, os que trabalham, igual assim, eu não posso 
falar das minhas colegas que faziam parte comigo do mesmo Ciclo dos anos 
anteriores e nem das que tá atualmente comigo, porque já aceita. “Ah, então ta bom 
a gente vai trabalhar isso? Vamos. Olha tal dia eu vou na sala de informática, vou ta 
trabalhando isso...”, aí a gente entra, né, num consenso, a outra colega “Ah, então 
também vou aproveitar a sugestão”,  a gente vai indo, a mesma coisa, ela traz 
também e até agora tá indo bem. Mas a gente sabe que por aí a fora há colegas que 
são resistentes. 
 
Além dessas atividades que agora estão sendo propostas, você faz adequações 
mesmo sem estar proposto? 
Sim, a gente faz. 
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P3 

Há. 
 
Além dessas atividades, mesmo que não esteja proposto, você utiliza recursos 
tecnológicos? 
Vai da disponibilidade também da sala lá embaixo... que as vezes a gente quer, dá 
pra conciliar os dois, mas aí não tem a sala... 

P4 

Olha, no livro mesmo, não. 
Tem na parte de matemática do EMAI, tem o uso da calculadora, a gente já... que 
nem a semana passada, trabalhei bastante com eles, né... desenhei na lousa, quantas 
teclas, números, né? Todas aquelas... onde liga, tem desliga, a sequencia dos 
números, então você explana bem e aí depois você dá na mão, [não entendi por 
causa dos gritos], trabalhando assim a subtração, a adição, mostrei a tecla da raiz 
quadrada, da porcentagem, falei muito, porque tudo você tem que falar, passar 
informação pra tudo, mas é claro que não vou cobrar uma porcentagem no 1º 
aninho ou uma raiz quadrada e nem multiplicação no 1º aninho, isso é só pro 2º 
semestre. Agora é só adição e subtração. Então, a gente... a única coisa que vem no 
EMAI é o uso da calculadora, é a única coisa que ele cita. 
 
Além dessa atividade você utiliza outros recursos tecnológicos mesmo sem 
estar proposto?  
Ah sim... Isso a gente faz, né? Eu ponho musiquinha, eu ponho historinha, né? 
Slide não porque nem tem o slide. Então a gente usa mesmo, ou a televisão as vezes 
passa algum filminho pra eles, depois a gente discute aquele filme, mas tem que ser 
tudo bem curtinho pra eles... 

P5 

No material são propostas atividades relacionadas à tecnologia? 
Sim. Muitas. 
 
Além dessas atividades, você utiliza recursos tecnológicos em outras 
atividades, mesmo sem estar no Programa ler e escrever? 
Sim. 

Professores da Rede Municipal 

P6 

Os recursos são por parte do professor, né, metodologia de como ele vai trabalhar. 
É... pode ter sugestões, mas são muito poucas viu, pelo que eu vi, eu confesso que 
eu não li todo o currículo, porque o currículo ele, ele começou mesmo esse ano, 
tava na coordenação e sou coordenadora do 6º ao 9º então eu leio [risos] o currículo 
do 6º ao 9º. Mais... são poucas sugestões e... isso cabe mesmo ao professor. 
 
Mesmo se não estivesse proposto no currículo, você utilizava a tecnologia? 
Sim. O currículo ele traz uma... um conteúdo programático, então vou trabalhar... 
ahmmm... gênero textual, como eu vou trabalhar esse gênero textual é por minha 
conta como educadora, então eu vejo esse gênero textual, então eu posso trabalhar 
ele como? Ah, eu posso trazer um vídeo sobre esse texto, eu posso trazer esse texto 
em fip chart, eu posso trazer esse texto em papel mesmo pra ler com eles, então a 
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forma como eu vou tá desenvolvendo essa atividade é por conta do professor, é por 
conta do docente. 

P7 
O uso da tecnologia do meu ponto de vista este mais voltado para a metodologia de 
trabalho do professor.  

P8 
No currículo temos sugestões metodológicas como aulas diferentes, aula passeio ou 
com utilização de ferramentas diversas. Utilizo sim! 

P9 

Independente do que é proposto como sugestão de utilização das tecnologias, uso 
quando sinto necessidade e acredito que pode dar resultado. Uso quando sinto 
segurança, nas situações que acredito que podem ser interessantes para que possa 
ter controle e certeza do que eu estou fazendo. 

 
 

Questão 13 - O currículo é flexível para relacionar conteúdos e as tecnologias? 
Professores da Rede Estadual 

P1 

Totalmente, totalmente. Tem professor que reclama as vezes.. “Ah, vem tudo 
pronto, tudo esquematizado, tudo prontinho”. Vem tudo pronto, mas nada impede 
que você... entendeu? O currículo ele é flexível. As vezes surgem momentos na sala 
de aula, ou surge momentos durante a semana ou naquele, naquele projeto que você 
tá desenvolvendo, de você tá direcionando, né? Outros caminhos, outros meios. 
Nada impede, desde que some e que esteja mais ou menos dentro do currículo 
também, né?  

P2 

Ele é. Assim... eu vejo. Eu enxergo essa flexibilidade. Agora como eu te falei antes, 
né. Tem pessoas que ainda estão presos à alguns anos atrás naquele ritmo de 
trabalho que não quer mudar. Acha mais fácil tal situação. Então pra pessoas que 
estão presos ainda a este método, sofre. Sofre um pouco, a gente vê que sofre. 
Porque quando os alunos percebem que outros professores fazem, igual, uso da sala 
de informática, “ai eles estão assistindo um vídeo hoje... ai estão fazendo algo...” 
diferente onde eles estão mais ativos. A gente percebe a cobrança dos alunos. 
Certo? Então, eu acho assim, vai de cada um mesmo, né, o compromisso de cada 
um e a vontade de querer mudar. 

P3 
Ele é flexível. Ele é flexível a adaptações e a rotina é você que monta, né. É você 
que faz ela, então... 

P4 

Flexível! Pode... tanto flexível como o plano de aula. Você pode adequar. As vezes 
você prepara uma aula, chega ali, você começa e não surte o efeito que você quer, 
aí as vezes surge uma pergunta, né, que tá naquilo ali, mas ainda não tenho base, 
então você tem que parar, voltar, trabalhar pra poder... entendeu? Jogo de cintura 
tem que ter direto, porque... isso. 

P5 É, ele é flexível e também já vem proposto. 
Professores da Rede Municipal 

P6 Sim. 
P7 Sim. 

P8 
Acredito que sim, pois a forma como vamos trabalhar tal conteúdo é livre e assim 
podemos utilizar a tecnologia que for necessária. E o currículo traz as sugestões 
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metodológicas que você pode ou não utilizar, mas poderiam ser mais especificado. 

P9 
Certamente, vai depender de mim para utilizar ou não. Eu crio as possibilidades de 
utilização e executo. 

 
 

Questão 14 - Você considera a quantidade e as condições dos recursos tecnológicos, 
presentes nas escolas, suficiente e adequada? 

Professores da Rede Estadual 

P1 

Ah, eu considero sim, que aqui... Nós temos tudo aqui. A gente tem tudo, e a gente 
tem horário pra tudo. Tudo agendado certinho. Só não usa quem não quer. 
Como eu disse pra você... É... nós tivemos alguns probleminhas aí, mas já foram 
resolvidos e já tá tudo Ok. A sala tá prontinha pra ser usada pra... pra gente 
desenvolver os nossos trabalhos numa boa.  
 
Aqui, toda a tecnologia que tem os alunos usam? São acessíveis?  
É, você pode ir lá pra você ver, tem agenda pra tudo. Como eu falo... só não usa 
quem não quer, né? Tem as agendas lá pra você usar... Tem que ter um controle né? 
E só você agendar certinho, sempre eles tão dispostos a ajudar... você quer passar 
um filme, se a gente não tem a gente vai pesquisar, entendeu? Elas pesquisam pra 
gente. Tudo esquematizado certinho, eu acho que funciona.. bem... é lógico que 
tudo pode melhorar né... é lógico que se a gente tivesse um computador é... assim.. 
na sala aula, uma TV em cada sala de aula, um computador em cada sala de aula é 
lógico que seria muito melhor, mas eu acho que isso ainda vai acontecer. 
Tem escolas que já tem, né? O retro projetor, né? Aqui nós temos data show... só 
querer usar. A tecnologia tá aí pra ser usada e quem não usa não vai acompanhar a 
modernidade, né? Vai ficar pra trás. Que você vê a criancinha pequenininha ali, ela 
já sabe o que o “deleta”, ela já sabe digitar ali, você põe ela em frente do 
computador ela... 

P2 

Não. Não. É falho. É falho, igual assim, uma coisa que eu falo pra você, é... data 
show por exemplo, a escola é grande, alguns sabem manusear e tem cuidado, outros 
fazem uso e num... por falto do conhecimento do manuseio, né, acaba a gente tem 
que ta sempre fazendo alguma coisa pra poder renovar, né, os instrumentos aí que a 
gente usa. É... sala de informática, nós temos ali!! Quem olha ali fala “Nossa, tem 
computador que dá pra adequar pra uma sala até maior”, mas nem todos 
funcionam... 
E o que a gente tem, o que acontece? Muito leeeento... Nossa! Se eu, igual assim, 
eu trabalho a noite com um pessoal de física, então tem algo que eu quero trabalhar 
com eles na sala de informática, eu saio... oh minha aula é sete horas, eu saio daqui 
5 e meia e falo pra ele, “olha, por favor já adianta... vai ligando os computadores 
[risos] já deixa tudo certinho”, 5 e meia, pra poder 7 horas dar tudo certo e a gente 
entrar e trabalhar. 
 
Quando acontece isso dá certo? 
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Sim. Agora se é a aula, assim, que eu não vi o estagiário, não deu pra falar e a gente 
desce, então mais da metade de uma aula a gente perde. A sorte é que minha aula é 
dupla. Então dá pra... 
 
Mas as condições dos recursos tecnológicos... 
São falhos. 

P3 
Não. É insuficiente ainda, porque precisaria muito mais né. 
Olha... tem dia que tá uma belezinha, redondinho. Tem dia que tá uma carroça 
[risos], aí depende... depende do humor da sala lá... que fala, “ ai lindinho, vamo...”. 

P4 

Não é suficiente. Nem nas nossas salas, são pequenas, apertadas, pruma sala de 
informática. Você viu a nossa sala lá como que é? Ainda agora que esse ano deram 
uma melhorada, que antes era numa outra menor. Então ali era do laboratório, ela 
desativou porque não tava, não anda mais nada pra se ter uma ideia a química, fazer 
essas coisas então ela montou ali, um pouquinho maior, mas não sei se você já viu 
eles trabalhando, é pouco, você viu? Acho que tem 10? 12 computadores, 13? Mais 
ou menos isso, é muito pouco pra uma escola deste tamanho? Essa escola é muito 
grande! 
 
Antes era outro laboratório ali no de tecnologia? 
Era parte de química, né? Experiência, todos os ensaios, aquelas coisaradas. 
 
E as condições dos recursos tecnológicos? 
Ah, bem, eu não sei te falar porque a gente usa o computador, quem que usa? Vai o 
professor com seus alunos, né? Tem um técnico, tem um menininho lá que chamam 
acho que técnico que fica monitorando que acho que deve ser até aluno de 
faculdade que vem pra assessorar, é, mudou agora, tinha um acho que ele terminou. 
Mas, é... o professor usa como o computador? Se ele tá dando determinado assunto, 
ele desce, vai com os alunos lá, vai fazer a pesquisa no computador, vai, de acordo 
com o que ele tá dando, não tem nada além, a mais que trabalho a parte tecnológica, 
assim. Não tem. É só mesmo pra enriquecer um pouco mais a aula, pra uma 
pesquisa junto com o professor. Quem usa muito aqui que eu vejo sempre é 
professora de português, é a parte de literatura, você entendeu? É mais pra isso, mas 
trabalhar a parte tecnológica mesmo, não tem. 

P5 

Não. Nós temos... que nem agora pra que use o polo de informática eu preciso de 
um software chamado Blueb [BlueLab?], que nem é onde o professor consegue 
controlar todos os alunos. Este recurso não está funcionando, então já faz algumas 
semanas que eu não consigo levar eles pra minha aula que eu fazia lá no polo de 
informática porque não tá funcionando. 
 
 
Com que frequência? 
Eu... Semanalmente eu levo. 
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E as condições dos materiais?  
Então, ainda é obsoleto ainda e tem muitas coisas que ainda tão ultrapassadas, né, 
então tem algumas coisas que precisam ser trocadas. 

Professores da Rede Municipal 

P6 

Você considera a quantidade de recursos tecnológicos presentes na escola, 
suficiente? 
Não! 
 
São adequados? Estão em boas condições? 
Não, são adequados, estão em boas condições. Mas eu penso que há muito... o 
mundo evoluiu muito, é muitas coisas... mais modernas, por exemplo o tablet é 
um... seria uma ferramenta interessante de se ter numa quantidade razoável que 
desse pra trabalhar com uma sala, por exemplo em dupla, né? E eu penso que isso é 
importante pra escola, porque algumas tecnologias, por melhores que são, por 
exemplo, não penso que o rádio vai deixar de ser importante nunca, mas são 
obsoletas, então há outras possibilidades. 

P7 Sim 

P8 

Não a quantidade não é suficiente, exemplo do computador que sentam em dupla e 
as vezes gostaria de fazer atividades individuais. E adequada acredito que sim, mas 
deveria ter acesso mais fácil e olha que minha escola se prontifica pessoal para nos 
ajudar! 

P9 
Lógico que não! Em uma escola com mais de 600 alunos, dispor de 1 data show e 
uma tela branca! Além de outros recursos também em pequena quantidade, quase 
impossível a utilização quando queremos. É quase sempre uma guerra organizada. 

 
Questão 15 - Quais são os desafios que você encontra ou considera na tentativa de 

articular o currículo com os recursos tecnológicos disponíveis na escola? 
Professores da Rede Estadual 

P1 

Ah, a gente... Como eu falei pra você. A gente tenta na medida do possível 
trabalhar dentro do currículo, né? Dentro do que você tá trabalhando também , do 
projeto que você tá trabalhando, você tenta articular meios para que o aluno 
desenvolva mais sua aprendizagem através, né, da tecnologia. 
Dos alunos? Não. Olha... pelo menos com os pequenos a gente não tem resistência, 
porque eles gostam muito. Tudo o que é novo pra eles é fantástico e eles tem um 
bom aproveitamento. Eles não gostam mais daquele professor que fica, é, na, ali só 
na sala de aula, trabalhando só com seu projeto ali, entendeu? Eles gostam de 
coisas diferentes. Nós trabalhamos o, a sequência didática do lixo, eles fizeram 
muitas pesquisas pela internet, eles fizeram muitos trabalhinhos com materiais 
recicláveis, até tirei foto da exposição. Então a tecnologia, sabe, ajudou muito! Eles 
pesquisaram na internet os trabalhinhos que eram feitos com produtos recicláveis: 
“Oh professora, isso aqui eu pesquisei na internet, esse objeto...”. 
Eles pesquisaram em casa... 
É... Aí fizeram em casa objetos e trouxeram pra gente expor. Então eu acho muito 
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bom! 

P2 

Igual eu falo pra você, eu não entendo tudo sobre a tecnologia. Então eu acho 
assim... Nós temos horários que a gente poderia tá conversando, nós temos esse 
horário, mas deveria ser direcionado dentro deste horário, porque a gente vê assim, 
colegas que tem facilidade com o uso da tecnologia que poderia, por exemplo, num 
ATPC, não ficar só preso numa determinada leitura, mas tornar uma coisa um 
pouco mais prática pra gente reverter isso pra sala de aula. Certo? Então aquele 
colega que se sobressai já nos dá um respaldo, pra gente poder tá o que? 
Associando, colocando mesmo dentro do currículo, porque uma coisa eu te digo, 
tem alguns colegas que tem vontade de fazer o uso, mas não fazem porque não 
conhece e tem medo de estragar... Então não vou fazer uso, porque é perigoso 
estragar. E fica ali fechado. Prova disso é o seguinte: Nós no Ensino Médio a gente 
recebeu um tablet.  
 
Cada professor? 
É. 
Só que, temos duas folhas que a gente leu e assinou. Qualquer coisinha que 
acontecer com esse tablet é responsabilidade nossa. 
Então qual é o professor que quis desbloquear? Ninguém desbloqueou. [risos] 
Muito pouco, muito pouco professor mesmo desbloqueou... “Ah eu vou usar o meu, 
que pelo menos é o meu, eu sei o que to fazendo”. 
Com tanta exigência que tem aqui, a gente acaba não usando. 
 
Então as exigências seria uma das dificuldades? 
Sim, uma das dificuldades. 
Até mesmo aqui. Como é uma escola grande, tem que atender todo mundo então 
tem uma série de exigências, então aí muitos professores acabam se intimidando, 
recuam e não fazem uso. 

P3 
O que falta? Um computador na sala pra cada aluno. Isso seria uma boa ideia, né? 
Ia dar certinho... ou... vou fazer isso hoje, era só ir lá... 

P4 

É complicado heim? [silêncio] 
Oh, o maior desafio que eu vejo assim, é até a gente mesmo, que eu não tenho, eu 
não domino totalmente o computador. Entendeu? Eu tenho... eu sei assim trivial, 
então se eu tiver que pegar um aluno e fazer alguma coisa além do que eu sei, eu 
vou me perder tudo, eu vou me perder, né? Assim como eu, a maioria dos 
professores, porque a gente... pra você traba... usar toda essa tecnologia você teria 
que ter um preparo, né? Se bem que aí vai falar “Ah, mas hoje o mundo aí, todo 
mundo tem computador, todo mundo tem?” Sim todo mundo tem, mas que nem a 
gente que é mais da geração mais antiga, a gente tem dificuldade. Eu confesso que 
eu tenho. Eu me acho uma analfabeta em relação ao computador. Eu sei aquele 
arroz com feijão, basiquinho do basiquinho, entendeu? Então é complicado. Então 
eu acho até que o ideal né, se pudesse articular o currículo, o plano, tudo dentro 
teria que ter um professor, eu acho que nas escolas deveria ter no mínimo por 
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escola deveria ter um ou dois ou um pra cada período, um professor realmente 
voltado pra essa área, ele ficasse naquela escola, um de manhã, um período a tarde, 
e um período a noite pra ELE trabalhar, desenvolver essa tecnologia, não só com 
alunos, mas com os professores que tem dificuldade. 

P5 

É de não ter, é... esse material disponível na escola... Por exemplo, do polo não 
estar funcionando corretamente, né. Este é um desafio pra mim, porque apesar de 
eu ter colocado na minha rotina semanal eu não to conseguindo [prejudica a 
organização da rotina do professor – pesquisar a importância da rotina],  

Professores da Rede Municipal 

P6 

O desafio não tem a ver com o currículo ou com a tecnologia, o desafio da sala de 
aula é o excesso de alunos por sala, é... a grande diversidade que existe na sala pra 
você atender, então você pega uma sala do 2º ano, você tem 10 pré-silábicos porque 
não sabe o alfabeto, você tem, é, 10 que sabe ler e escrever e 5 que tá no meio 
termo. Então as grandes dificuldades no ensino de 1ª a 5º ano é a grande 
diversidade do alunado que tá lá, que tem a ver e que não tem a ver com inclusão, 
então tem salas que tem 6, 7, alunos inclusos, mais 25, 30 alunos numa sala, isso é 
um desafio, independente da tecnologia ou do currículo é sempre um desafio, 
porque como é que você consegue adequar, é, dar 3 tipos de atividades pra 3 níveis 
diferentes dentro da sala, acolher o aluno com a sua singularidade, o aluno cego , o 
aluno... deficiente intelectual e dá conta de todos os conteúdos? A grande 
dificuldade, o grande problema não é a tecnologia, não é o currículo, o grande 
problema são questões políticas, são salas super lotadas, é falta de espaço na escola, 
é falta de sala de leitura, falta de espaço pra, pro uso da tecnologia, é sala de 
informática mais amplas. As grandes... os grandes desafios estão relacionados à 
política pública de educação, é... o que, o que é oferecido pro professor de 
possibilidade em termo de atender o aluno dele com todas as dificuldades, os 
problemas que ele vem pra escola, então isso, isso é uma dificuldade, porque o 
professor tem que atender o aluno que não comeu, o aluno que tem problema ca 
mãe, o aluno que o pai acabou de morrer ontem ou o aluno que é deficiente 
intelectual ou o aluno que tem dislalia ou aluno que tem dislexia, o aluno que tem 
discalculia aí ele tem que encaminhar o que tem dislalia pra fono, tem que ver o, o 
que vai fazer com o que tem discalculia, tem que procurar ajuda da SORRI pro que 
tem dislexia e aí o conteúdo ele sempre fica prejudicado. 

P7 
Não encontro tais desafios. Importante frisar que quando se fala de tecnologia na 
escola, se considera tudo: rádio, DVD, computados, lousa digital, TV, enfim... 

P8 
Pois os recursos são poucos e na realidade ele se resumem apenas no vídeo, rádio, 
computador. Experimentos que poderíamos fazer a escola não tem equipamentos. 

P9 
Você muitas vezes precisa organizar a aplicação do seu conteúdo com a 
disponibilidade de uso dos recursos. Várias vezes precisei mudar a sequência de 
algo que ia trabalhar, devido à indisponibilidade de determinados recursos.  

 
Questão 16 - A seu ver o que poderia ser feito para que a articulação entre currículo e 

tecnologia contribuísse ainda mais no processo de ensino-aprendizagem? 
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Professores da Rede Estadual 

P1 

Você já sabia utilizar a tecnologia antes? 
A gente até sabia, mas usava menos, eu acho... que agora é... o incentivo ao uso da 
tecnologia e a ... e a... é... Você precisa usar a tecnologia! Entendeu? É necessário, é 
necessidade de usar a tecnologia. Porque é o que eu falo pra você... é... a criança ela 
já, ela tem tudo em casa, entendeu? Então ela pega ali o celular, ela já sabe tudo, ela 
já sabe entrar na internet, ela já sabe os joguinhos, ela já sabe tudo [contradição... se 
acriança sabe tudo, pq afirmou que o novo é fantástico?] o que tem e não adiante se 
você não usar a tecnologia, daqui pra frente... é, quanto mais, melhor. É o que eu 
falo, você tem que selecionar, né. Mesma coisa assistir uma TV, não é proibido 
assistir TV, mas tem programas muito bons, tem programas que não são bons, 
então basta você selecionar. Né? E o pai como educador em casa, selecionar pros 
filhos e o professor como educador na escola incentivar ao uso da tecnologia na 
parte boa. 
 
Então esta é uma das possibilidades? 
Muito... eu acho assim, que a lousa digital é moda agora, né. Eu acho que a hora 
que tiver a lousa digital, falta pouco pra isso acontecer, né? Tem escolas que já tem. 
Então aí vai fechar com chave de ouro, porque... precisa, né?  

P2 

São possibilidades que a tecnologia oferece... 
Sim, com certeza. Trazer mais próximo, né? Coisas que estão distantes. 
Melhorar as dificuldades seria uma possibilidade. 
 
Depois das exigências... Esse seria um ponto que também poderia ser 
melhorado? 
Sim. Com certeza. 

P3 

Um curso pro professor, um curso decente. 
Eu é... aprendo muito também com as minhas filhas, né. Que eu tenho filhas [não é 
possível entender o que disse] [ inclusive é no Enem que ela usa?]. Então elas assim 
mexe muito, sabem muito. Então eu tenho dificuldade eu recorro a elas. Tudo o que 
eu sei de computador aprendi ou sozinha ou pedindo ajuda, ou... curso... curso 
nunca fiz. 

P4 Deveria ser melhorado. 

P5 

Ai, eu acho que o suporte, o suporte técnico mesmo. Porque muitas vezes não se 
utiliza porque não tem esse suporte técnico... No caso dos computadores, né. 
 
E no caso dos professores? 
Precisaria de capacitação 

Professores da Rede Municipal 

P6 

Olha, eu penso, como eu eu enfatizei e eu... que tem que haver política pública pra 
isso, formação continuada, em termos de Secretaria de Educação tanto Estadual 
quanto Municipal, porque aí você vai dando atendimento praqueles professores que 
tem dificuldades, porque tem gente que não sabe ligar o computador, ainda tem. 
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Então [risos] é... isso é uma... pra que seja consolidado realmente uma relação entre 
tecnologia e educação ou educação para as mídias, é... tudo isso é fundamental que 
o professor tenha formação continuada, depois da formação continuada que ele 
tenha recursos, né que seja sempre é... possibilitado pra escola ter uma quantidade 
de computador, ter uma sala que ele... possa ter em alguma sala computador pros 
alunos que tem dificuldade. Sabe, penso que tem que ser investido em material 
mesmo, em recurso. 

P7 Maior capacitação e aceitação dos professores para o uso das tecnologias.  

P8 
Que esses recursos fossem mais acessíveis, em quantidade adequada para 
utilizarmos quando e como quiséssemos. 

P9 

Primeiramente, que os professores utilizassem as tecnologias a seu favor, mas para 
isso necessitaria que os mesmo se apropriassem de como as mesmas funcionam 
para preparar suas aulas de forma a explorar as possibilidades oferecidas pelo 
recurso, assim não desperdiçando os raros momentos de utilização de tais recursos. 
Isso só acontece quando há interesse e envolvimento do professor em aprender por 
meio de auxílio de um colega mais experiente, ou por meio de cursos de 
capacitação em trabalho. 

 
Questão 17 - Você gostaria de colocar algo que não lhe foi perguntado? 

Professores da Rede Estadual 

P1 

Não... eu acho assim que o... o currículo né? É... veio assim... não como um fim, 
mas como um meio pro professor, é... pra facilitar, né... o aprendizado do aluno. 
Sempre pensando no aluno né? Porque no início, como eu disse pra você, é, teve 
professores que, né, que houve a resistência contra né. “Ah é tudo pronto, é tudo 
certinho”. Mas a partir do momento que você vai conhecendo o novo projeto, né, de 
ensino, o currículo. Você passa a gostar e passa a perceber que foi feito pra ajudar, 
né? Ele foi feito direcionado ao aluno mesmo, pra que o aluno tenha possibilidade 
de aprendizagem, não importa a idade, né? Não importa o meio que ele convive, 
né? Os projetinhos estão ali pra desenvolver, pra ser desenvolvidos, né? Igualmente 
assim a todos. Né? A todas as escolas. E possibilitando ao aluno também um 
aprendizado é... diferenciado, né? Dentro da sala de aula, sendo que você pode 
trabalhar com ele é... na medida das suas dificuldades, né? Você vai perceber 
através dos projetos, você vai descobrindo os avanços dos alunos, entendeu? No dia 
a dia. Que eu sempre falo, que ninguém aprende igual, cada um tem um tempo de 
aprendizagem. Uns aprendem mais rápido, outros,  né? Mais lentamente, mas todos 
chegam, né, ao produto final. A maior parte né? Eu acho que facilita isso o trabalho 
com projetos. 
Antigamente a gente até queria trabalhar assim..., ter um ensino-aprendizagem 
através de projetos, mas a gente encontrava assim, muitas dificuldades. Hoje não, 
hoje a gente já sabe trabalhar com projetos, e a gente vê que isso só faz, só tem 
resultados.  
 
E isso foi melhorado com os cursos? 
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Com os cursos, com os cursos. Eu falo sempre “Quem não fez curso, quem não faz, 
encontra dificuldade pra trabalhar”. Professor precisa estar atualizado. 

P2 

Não. Dentro de tudo o que você colocou aí, tem aquela situação, a gente tem que 
rever. Esses dias eu tava lendo uma reportagem sobre a Educação e tava assim, 
tinha uma pergunta: “Você quer que seu filho simplesmente passe pela escola ou 
quer que ele saiba alguma coisa mesmo pra ele se tornar um cidadão e saber 
conquistar o seu espaço?”, e quando a gente vê, a maioria dos nossos alunos estão 
passando pela, pela escola. A escola oferece conhecimento? Oferece... mas... tem 
que trazer pro seu lado esses pontos favoráveis aí, o uso, por exemplo. Existe a lei, 
né? É proibido celular dentro da sala de aula. Certo. Eu faço meus combinados. É 
proibido sim, igual, quando eu estou explicando, é proibido sim quando nós temos 
uma determinada atividade. “Professora, terminamos. Posso manusear, posso fazer 
uso do celular aqui?”. Pra mim não vai atrapalhar, já expliquei, já fez as atividades. 
Quando não, tem que fazer dele um aliado também. “Olha, quem tem um celular 
aí?” “Ah, mas porque?” “Oh, vamos aproveitar, a gente vai pesquisar tal coisa”, 
porque eles são rapidinhos já pegaram a senha da escola, já descobriram e eles 
mesmos já entram, já pesquisam. “Olha, nós vamos fazer tal cálculo” “Ah, 
professora, a senhora disse que não é pra gente fazer uso da calculadora, isso e 
aquilo” “Não, isto aqui é só pra mostrar pra vocês é, que não é, tão difícil. A gente 
pode usar também agora neste momento”. Sabe? Então tem situações que a gente 
pode transformar aquilo ali como nosso aliado. Não ficar: “ah porque é lei, isso é 
taxativo, não vai usar aqui dentro da sala de aula”. Não! Tem situações que ele 
pode ser nosso amigo. Que se a gente ficar batendo de frente sempre com o 
adolescente a gente sempre vai ter uma devolutiva também eles querendo bater de 
frente com a gente. Agora, se a gente mostrar que ali há uma possibilidade de um 
uso diferenciado e que não venha atrapalhar a sala de aula, por que não? As vezes, 
igual assim, época de prova... Aqui eu não fiz essa dinâmica ainda não, na outra 
escola que eu trabalhava os alunos sempre tavam afrontando por causa do celular e 
eu falei assim “Olha, estou explicando sobre avaliação, então vocês não estão 
prestando atenção. Todo mundo, eu não fico dando bronca por causa do celular, 
tem o momento de vocês usarem, mas agora eu quero todos os celulares aqui em 
cima da mesa”, ah, na boa, eles iam lá e deixavam todos os celulares ali. “Ah, por 
quê?” “porque vai desviar a sua atenção.”. “Agora é seu momento de 
concentração”. Aí eles deixavam, aí uns brincavam: “Ê, professora, juntando todos 
esses celulares aí, oh, dá pra comprar uma moto legal”, Ah, sabe, então é a gente 
transformar aquela situação favorável à nós. Então este uso do celular em relação 
ao adolescente traz... não transformar em um bicho de 7 cabeças, como também o 
uso dos demais, né, instrumentos de tecnologia que a gente tem o acesso. Uma 
ferramenta útil. Claro! Tem essas, né, essas exigências, tem aqueles momentos ali 
que nossa, acaba até atrapalhando o, né? Não atinge aquela expectativa que a gente 
quer, tem um momento ou outro tem, certo? Mas não é um coisa que é pra gente 
pegar e guardar e trancafiar lá em 7 chaves. Não! Ali é pra ser usado, então vamos 
usar com a criançada! 
São. Desafios. 
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Antes falava assim “curso online? Eu não vou não, eu prefiro presencial, é, olho no 
olho. Eu tiro minhas dúvidas ali”, mas aí, na verdade não era isso, era aquela 
insegurança com o ambiente virtual. Mas aí a gente viu que não era tão difícil assim 
e que é bem mais prático né. Bem mais praticidade pra gente. 

P3 

Não, acho que você perguntou tudo aí. E a tecnologia, apesar de ter muitos 
professores que criticam o uso... é... outro dia eu li uma reportagem sobre o uso do 
celular na, na aula, era um P2 né, ensino médio e ele usa legal o celular dentro da 
sala de aula dele pra pesquisa, pra... por que todo mundo tem, tem... internet no 
celular, difícil alguém que não tenha, não é? E ele usa legal e, eu vi professores que 
criticaram... eu não criticaria. Eu não dá porque os meus são pequenininhos, a mãe 
nem tem um celular TÃO... né? E a escola não ia permitir que eles trouxessem. Mas 
os grandão aí, ia de boa heim... E eu não sei porque a crítica né. 
É uma tecnologia bem vinda, desde que eles não fique no bate papo, é lógico né, 
mas. 
 
Então você acha que o professor que tem que... 
O professor que tem que ter os combinados. Ele faz... o professor que faz a classe. 
É assim que eu vejo... se o professor não quer nada com nada, não quer trabalhar, 
não quer uma melhoria, não quer uma coisa diferente... 

P4 

Ai, sei lá, filha. Eu penso assim, bom, eu amo o que eu faço. Eu amo. Quando eu 
iniciei no magistério era uma maravilha... Você tinha mais autonomia, você tinha... 
você realmente... Hoje tá muito difícil. Então eu tô saindo, tô me aposentando, a 
papelada já foi, graças a Deus. Eu só continuei no magistério porque eu amo essa 
minha profissão, eu acho que é uma das mais nobre que tem e é a menos 
valorizada. Infelizmente. Então as vezes eu falo “Ai minha filha que é [não 
entendi]”, eu não deixei minha filha fazer pedagogia, falei “não, tem enes cursos 
que você vai ganhar muito mais, você vai trabalhar bem menos e você vai ser 
valorizada”. Ela também não queria, mas eu morria de medo, por isso que falei. 
“Porque você vê” eu falava, desde pequena. “Mãe, mas você fica em cima dessa 
mesa sábado e domingo o dia inteiro”, porque você perde tempo, você pensa que 
não? Tem dia de sábado ou domingo que eu sento na mesa pra preparar uma aula, 
pra preparar minha rotina, eu sento 2 hora da tarde, vou sair 11 e meia, meia noite. 
[?] passo a tarde inteira em cima duma mesa preparando, fazendo... Entendeu? 
Então, quando eu comecei era bom, a gente tinha, até por parte dos alunos, havia 
mais interesse, né? O respeito, hoje em dia sala de aula ta um pouco risco de vida, 
você tem que ter muito jogo de cintura, né? Mas eu amo o que eu faço, foram 28 
anos batalhados, sofridos, mas eu fiz o que eu gosto. Eu, se eu tivesse que escolher 
hoje, eu não escolhia mais magistério, eu já optaria por... tanto é que a coisa tá tão 
difícil que muitos que entram, entraram nesses últimos concursos pedem 
exoneração, menininha nova não fica, por que ela tem o que? Ela tem a prática, o 
teórico, ela não tem a prática. Então a hora que ela assume uma sala, que ela entra 
numa sala, ela se depara com ene problemas, que o professor hoje ele tem que ser 
tudo, a gente é babá, a gente é assistente social, a gente é psicólogo, a gente é 
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enfermeira, a gente é mãe, menos professora. Coisa que antigamente não, né? Então 
é a mãe, as menininhas novas, aqui mesmo 3 entrou falou “não vou ficar” pediu 
exoneração, partiu pra outro, prestou pra caixa econômica federal tá lá na gerência 
tá feliz da vida, ganhando 3 vezes mais que ganha aqui salário de professor, 
entendeu? Então... mas pra quem gosta, pra quem tem um ideal, né? Eu espero que 
quando os meus netos, até meus netos entrarem na escola esteja bem melhor... 

P5 

Acredito que não, acho que, você... assim... acho que a tecnologia é muito 
importante e que ela contribui realmente pro aprendizado do aluno. 
 
Você acha que por ser 1º ano, as crianças serem menores, há mais dificuldade? 
Não. Não. Eles já nasceram numa geração onde o uso da tecnologia é cotidiano na 
casa deles. Tem todo mundo pelo menos já viu um celular, já tocou em um celular. 
E eu vejo assim que nas primeiras vezes que eu fui lá eles sabem utilizar o mouse. 
Não tem problema nenhum. 

Professores da Rede Municipal 

P6 

Não. Ta tudo... [risos] 
 
Você considera que a tecnologia pode ajudar na diversidade da sala de aula? 
Sim... ela pode ajudar porque quando você pega dentro... se você tem recursos é, 
pra trabalhar com esses alunos que tem dificuldade que... você vai ter 
possibilidades melhores pra eles, então hoje tem jogos, né, muito mais atrativos pra 
aluno que tem é, dificuldade pra se concentrar, então o aluno que tem déficit de 
atenção, o aluno que tem, é, dislexia você consegue fazer jogos pra troca de letras 
pra ele focar a trocas, então há essas possibilidades. O aluno que te dificuldade pra 
contagem, uma coisa é uma atividade matemática em folha de papel, outra coisa é 
um jogo, um tablet em que ele tem que seguir a sequencia numérica puxando os 
numerinhos nas bolinhas, nas bolhas que o pexinho ta soltando no mar. Então a.. há 
um envolvimento, envolvimento diferente quando há envolvimento do aluno, a 
aprendizagem ela é mais significativa. 
 
Você acha que o seu mestrado deu maior apoio nessa parte? Para atuar como 
professora e usar os recursos tecnológicos? 
Eu penso que, é... que é uma via de mão dupla, né? Porque... eu fui fazer esse 
mestrado em educação assistida por TV digital, porque eu pensava que a tecnologia 
é importante pro processo de ensino-aprendizagem, i é lógico que ao estudar isso, 
eu vo, vo visualizando novas formas de trabalhar. Então é... as duas coisas, porque 
também ninguém vai procurar fazer uma prova dum mestrado desse se não acha 
que isso é importante, né? 
 
Como coordenadora pedagógica, você dá esse auxilio às professoras, sobre a 
tecnologia? 
Sim, nós fizemos 2 ATPs já sobre esse assunto, né... é... fui apresentar um artigo 
num congresso e trouxe pra elas e a gente conversou... 
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Teve uma boa aceitação? 
Tem!! Os professores gostam de tecnologia. A gente fez uma lista de... de assuntos 
que eles queriam estudar em ATP e tecnologia foi um dos mais votados, então é um 
assunto... que que eu falei que barra nessas questões políticas, porque se não tiver 
material, é, pra trabalhar...num tem como né. Se não tiver mais tecnologia, tiver 
mais computador, se não tiver mais TV, se não tiver tablet não vai, por mais que a 
pessoa tenha boa vontade, isso não vai acontecer. Então... 

P7 Não. 
P8 Não. 

P9 

Só gostaria de ressaltar que, por mais interessantes e motivadoras, as tecnologias 
jamais superarão o papel do professor, até porque as tecnologias são excelentes 
recursos didáticos, mas jamais terão a racionalidade, a emoção e o jogo de cintura 
de um professor. Afinal, ela funciona porque é ele quem a abastece de conteúdos e 
é ele quem transforma aquilo tudo em saber escolar e é quem organiza o ambiente 
de aprendizagem, de forma a contribuir com a apropriação dos conteúdos pelos 
alunos. 
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ANEXO A 
 

Termo de consentimento livre e esclarecido 

   

 

Eu,___________________________________________, R.G. _________________, 

professora da Escola _____________________________ (Bauru – SP), abaixo assinado, 

ciente dos objetivos do Trabalho de Conclusão de Curso, a qual pretende pesquisar a prática 

curricular na escola articulada ao uso das tecnologias. Conduzida pela aluna do curso de 

Pedagogia MARIANA DOS REIS ALEXANDRE (mari.agd@hotmail.com) que poderei 

contatar a qualquer momento, e sob a orientação da Profa. Dra. Thaís Cristina Rodrigues 

Tezani, docente do Curso de Pedagogia da UNESP de Bauru – SP.  

Afirmo que aceitei participar por minha própria vontade, sem receber qualquer 

incentivo financeiro e com a finalidade exclusiva de colaborar para o sucesso da pesquisa. 

Desta forma, durante o ano de 2014, concordo em participar de observações, entrevistas e 

aplicação de questionários, em situações previamente combinadas com os responsáveis pelas 

escolas. 

Concordo, também, com a divulgação dos resultados provenientes dessa pesquisa em 

eventos científicos e periódicos, com o objetivo de colaborar com o avanço das pesquisas 

educacionais, sendo preservado o direito de sigilo à identidade pessoal dos participantes. 

 

Bauru-SP, ______ de ______________de ______ . 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

 
 


