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RESUMO 

MARQUES, A. C. C. TECNOLOGIA DA INFORMACAO: UM ESTUDO 
EXPLORATORIO SOBRE 0 CONHECIMENTO DAS FERRAMENTAS DA 
TECNOLOGIA NO PROCESSO ENSINO APRENDIZAGEM - ESTUDO DE CASO 
NO COLEGIO ESTADUAL DO PARANA. 0 presente trabalho busca demonstrar 
urn estudo para compreender o conhecimento dos professores sobre as ferramentas 
das tecnologias no processo ensino-aprendizagem. 0 estudo procurou partir da 
pesquisa de que nao ha efetiva inserc;ao das tecnologias nas Escolas Publicas, 
devido ao fato de apesar dos esforc;os dos governos e da sociedade nao ha 
resultados efetivos. Buscou-se utilizar em nossa pesquisa a metodologia da 
pesquisa-ac;ao e participantes com questionarios. A analise do Projeto-Politico 
Pedag6gico do CoiE~gio Estadual do Parana. Os resultados obtidos demonstraram a 
necessidade de uma reformulac;ao das Polfticas Publicas em relac;ao a formac;ao e a 
capacitac;ao dos professores. Apesar da boa vontade e de ter urn Projeto Politico 
Pedag6gico voltado para uma pedagogia progressista, esta ainda necessita de muita 
reflexao e aprofundamento em sua construc;ao. Com os resultados obtidos pode-se 
propor uma reformulac;ao nas politicas publicas voltada para a implementac;ao das 
tecnologias da informac;ao nos ambientes escolares. 

Palavras-Chave: Ensino; Aprendizagem; Colegio Estadual do Parana;Tecnologias 
da lnformac;ao. 
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1.1NTRODUCAO 

A tecnologia moderna promoveu urn grande desenvolvimento em todas as 

atividades humanas.A educa<;ao para cumprir suas fun<;6es de formar individuos 

que possam transformar a realidade, deve incorporar em seu cotidiano todas as 

possibilidades da tecnica e da tecnologia. 

A institui<;ao escolar deve ter a capacidade de utilizar as informa<;oes que os 

meios de comunica<;ao apresentam de forma abundante e variada. E importante 

considerar e utilizar esses conhecimentos que estao fora da escola, pois este pode 

modificar a maneira de ensinar e aprender. 

Nos dias de hoje nao podemos mais culpar a falta de acesso a tecnologia, e 

sim a pouca capacidade critica e a falta de procedimento para lutar com a variedade 

e quantidade dos recursos tecnol6gicos, conhecer e saber usar as novas tecnologias 

implica a aprendizagem de procedimentos para utiliza-las. 

Hoje, mais do que nunca e necessaria ter uma versao de conhecimento que 

leva em considera<;ao a perversidade da propria tecnologia. Para isto devemos ter 

capacidade de uma aprendizagem continua, esta se da pela constru<;ao e 

reconstru<;ao da tecnologia. 

Os recursos da tecnologia permitem que a aprendizagem ocorra em 

diferentes lugares e por diferentes motivos e por diferentes meios.Portanto, cad a vez 

mais as capacidades para criar, inovar, imaginar, questionar e tomar decisoes tern 

que ser encarada como vital importancia.A escola deve desenvolver esta forma<;ao 

em seu ambiente. 
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A incorporagao das inovagoes no sistema educacional s6 tern sentido a 

contribuir para a melhoria da qualidade de ensino.A simples presenga dos recursos 

tecnol6gicos na escola nao e garantia de maior qualidade de ensino, pois a aparente 

modernidade pode mascarar urn ensino tradicional baseado na recepgao e na 

memorizagao de informagoes. 

A concepgao de ensino e aprendizagem revela-se na pratica de sala de aula e 

na forma como os professores e alunos utilizam os recursos tecnol6gicos 

disponfveis: livro-texto, quadro e giz, televisao ou computador.A presenga de 

aparato tecnol6gico na sala de aula nao garante mudanga na forma de ensinar e 

aprender.A tecnologia deve para enriquecer o ambiente educacional, propiciando a 

construgao de conhecimentos por meio de uma atuagao ativa, critica e criativa por 

parte de alunos e professores. 

As mudangas provocadas pela tecnologia na atual sociedade provocam 

tambem uma alteragao na construgao do conhecimento e, portanto da estrutura do 

pensamento humano. Para isto o ser humano deve estar instrumentalizado de 

criatividade, e cultura, e conteudos para construir uma autocrftica ao buscar o 

conhecimento e, portanto fazer uma selegao nas informagoes, para transformar 

estas em conhecimento. 

Por meio da manipulagao de informagoes, do uso dos recursos de 

comunicagao, das ferramentas diversas, (sucatas, televisao, fitas de video) e 

tambem dos recursos multimfdias. 0 emprego das mais diversas tecnologias 

possibilita a aquisigao do conhecimento e desenvolvimento de representagoes do 

pensamento. 
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As diversas tecnologias podem possibilitar a construgao de representagoes 

abstratas e tambem simb61icas, ao mesmo tempo em que introduzem diferentes 

formas de atuagao e interagao entre as pessoas.Estas relagoes vao alem da 

racionalidade da 16gica - formal, pois criam fatores pedag6gicos, psicol6gicos, 

sociol6gicos e epistemol6gicos. 

Neste sentido, no atual momento e necessaria questionar a consistencia do 

sistema educacional. Embora o uso das tecnologias por si s6 nao provoca 

transformagao, seu uso provoca novas questoes ao sistema e explicita suas 

inconsistencias. 

Ao questionar o papel dos professores deve-se lembrar c~ue os mesmos 

devem ser homens e mulheres do seu tempo, portanto deve empregar todos os 

recursos disponiveis no seu tempo para formular uma nova pratica de educagao. 

A grande revolugao tecnol6gica no ensino foi ao transformar livros impressos 

em cartilhas e livro-texto, com isso provocou uma universalizagao do conhecimento, 

mas nao sua democratizagao. 

Apesar de todas as propostas de modernizagao da educagao, nao se 

consegue sucesso. Pois alem das escolas nao terem condigoes necessarias, estas 

nao encaram a dinamica do conhecimento num sentido mais abrangente e tao 

pouco compreendem o conhecimento emergente da sociedade referents ao sistema 

educacionai.Nao tendo condigoes para reinventar uma nova atitude de 

conhecimentos. 

Sera que bastam equipar as escolas com laborat6rios, salas de videos, como 

solugao para os problemas da educagao? 

Neste sentido levanta-se a seguinte questao para a nossa pesquisa: 
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As dificuldades enfrentadas na aplicagao das tecnologias da informagao como 

fator definidor para as politicas publicas aplicada a educagao? 

Com essa maneira busca-se como objetivo geral, propor urn modelo 

tecnoeducacional que capacite educadores para a criagao de novas praticas e 

considerar o uso das ferramentas tecnol6gicas para contribuir no processo ensino

aprendizagem, para orientar os seguintes objetivos: 

Revisar teoricamente o levantamento conceitual das tecnologias; Levantar as 

tecnologias disponiveis que poderao facilitar e agilizar o processo ensino

aprendizagem; Analisar o grau de absorgao das tecnologias nos processos 

educativos da Educagao Basica; Compreender as relagoes entre a falta do uso das 

ferramentas das tecnologias da informagao por parte dos professores e a existencia 

de polfticas publica para o setor. 
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2. DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO DE CONCLUSAO 

Este trabalho procurara demonstrar as varias possibilidades do metoda 

cientifico e sua implicagoes no desenvolvimento humano, atraves das tecnologias da 

informagao. Procura-se tambem demonstrar os resultados da nossa pesquisa de 

campo realizada no Colegio Estadual do Parana e junto tambem mostrar as varias 

propostas metodol6gicas que podem envolver as TICs nas sala de aulas. Para tanto 

os fundamentos da pesquisa se baseara em diversos autores que trabalham sobre 

esta tematica. 

2.1. CONHECIMENTO HUMANO 

Neste item procura-se analisar o conhecimento humano em toda a sua 

vertente principalmente em relagao as questao hist6rica e sua influencia na 

construgao do aprendizado humano. 

2.1.1. Tipos de Conhecimento Humano 

No processo de apreensao da realidade do objeto, o sujeito conhecido pode 

interagir em todas as esferas do conhecimento: ao estudar o homem, pode-se tirar 

uma serie de conclusoes sobre a sua atuagao na sociedade, se baseado no senso 

comum ou na experiencia cotidiana; pode-se analisa-lo como urn ser biol6gico, 

verificando atraves de investigagao experimental, as relagoes existentes entre 

determinados 6rgaos e suas fungoes; pode-se ·question a-la quanta a sua origem e 
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destino, assim como quanta a sua liberdade; podendo-se assim observa-lo como urn 

ser criado pela divindade, a sua imagem e semelhanc;a, a meditar e discutir sabre o 

que dele dizem nos textos sagrados. 

Apesar da separac;ao metodol6gica entre as tipos de conhecimento popular, 

filos6fico, religioso e cientrfico, estas formas de conhecimento podem coexistir na 

mesma pessoa: par exemplo, urn cientista, voltado, ao estudo da ffsica, pode ser 

crente praticante de uma determinada religiao, estar filiado a urn sistema filos6fico e, 

em muitos aspectos de sua vida cotidiana, agir conforme os conhecimentos 

provenientes do sensa comum. Segundo Trujillo: 

Para entender cada urn desses tipos de conhecimentos, vamos de 
inicio tragar urn paralelo entre o conhecimento cientffico e o 
conhecimento popular, para ap6s identificar o que caracteriza cada 
urn deles. Dessa forma, podemos observar que o conhecimento 
cientffico diferencia-se do popular muito mais no que se refere ao seu 
contexto metodol6gico do que propriamente ao seu conteudo. Essa 
diferenga ocorre tambem em relagao aos conhecimentos filos6fico e 
religioso teol6gico.(TRUJILLO 197 4, p.11 ). 

0 conhecimento cientffico e outros tipos de conhecimento. 

Ao se falar em conhecimento cientffico, o primeiro passo e diferencia-lo de 

outros tipos de conhecimentos existentes. Para assim, analisar uma situac;ao 

presente no nosso cotidiano. 

0 parto no ambito popular e 0 parto no ambito da ciencia da medicina. 

Tipos de conhecimentos que se encontram mesclados neste exemplo: 

Empirico, popular, vulgar, transmitido de gerac;ao em gerac;ao par meio da 

educac;ao informal e baseado na imitac;ao e na experiencia pessoal. 

Cientrfico conhecimento obtido de modo racional, conduzido par meio de 

procedimentos cientfficos. Visa explicar "par que" e "como" os fenomenos ocorrem. 
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a) Metodos Cientificos 

Todas as ciemcias se caracterizam pela utilizac;ao de metodos cientificos; em 

contrapartida, nem todos os ramos de estudo que empregam estes metodos sao 

ciencias. Dessas afirmac;oes conclui-se que a utilizac;ao de metodos cientfficos nao e 

da alc;ada exclusiva da ciencia, mas nao ha ciencia sem o emprego de metodos 

cientificos. 

Segundo POPPER (1975, p.211 ), "a Ciencia e considerada como o metodo, 

diante das ciencias se utilizarem a metodologia cientffica como ferramenta para 

construc;ao do conhecimento. Portanto nao ha ciencia sem o emprego de metodos 

cientfficos". Ainda para POPPER (1975, p.211 ), "pode-se definir Metodo Cientffico 

como o modo sistematico " de explicar urn grande numero de ocorrencias 

semelhantes". 

b) Desenvolvimento hist6rico do metodo 

A preocupac;ao em descobrir e explicar a natureza vern desde os prim6rdios 

da humanidade, quando as duas principais questoes referiam-se as forc;as da 

natureza, a cuja merce viviam os homens, e a morte. 

· 0 conhecimento religioso, isto e, teol6gico, ap6ia-se em doutrinas que contem 

proposic;oes sagradas valorativas, por terem sido reveladas pelo sobrenatural 

inspiracional e, por esse motivo, tais verdades sao consideradas infalfveis e 

indiscutiveis exatas; e urn conhecimento sistematico do mundo origem, significado, 

finalidade e destino como obra de urn criador divino; suas evidencias nao sao 

verificadas: esta sempre implfcita uma atitude de fe perante urn conhecimento 

revelado. Assim, o conhecimento religioso ou teol6gico parte do princfpio de que as 
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"verdades" tratadas sao infallveis e indiscutrveis, por consistirem em "revelaQ6es" da 

divindade sobrenatural. 

0 sensa comum, aliado a explicaQao religiosa e ao conhecimento filos6fico, 

orientou as primeiras preocupaQ6es do homem com o universe. Assim, somente a 

partir do SEkula XVI e que se iniciou uma linha de pensamento que propunha 

encontrar urn conhecimento embasado em maiores garantias, na procura do real. A 

partir dessa epoca, procurou-se compreender as relaQ6es entre as coisas, assim 

como a explicaQao dos acontecimentos atraves da observaQao cientffica, aliada ao 

raciocinio. 

Foi assim que surgiu o metoda de Galileu Galilei, que pode ser descrito 

como induQao experimental, chegando-se a uma lei geral por intermedio da 

observaQao de certos numeros de casas particulares similares. Isaac Newton, em 

sua obra Principia, utiliza, ao lado de procedimentos dedutivos, o indutivismo 

proposto por Galileu e a partir das leis de Kepler, lanQa indutivamente uma das 

premissas fundamentais de seu livro: "A lei da gravitaQao". 

FRANCIS BACON (1561-1626), em sua obra Novum Organum, da mesma 

forma que Galileu, critica Arist6teles, por considerar que apenas o processo de 

abstraQao e o silogismo nao propiciam urn conhecimento complete do universe. 

Preconiza em seu metoda, como essenciais, a observaQao e a experimentaQao dos 

fen6menos, pais somente esta ultima pode confirmar a verdade: uma autentica 

demonstraQao sabre o que e verdadeiro ou falso somente e proporcionada pela 

experimentaQao. Uma vez que o conhecimento cientffico e o unico caminho para a 
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verdade dos fatos, deve seguir os seguintes passos: experimentagao, formulagao de 

hip6teses e formulagao de generalizagao e leis. 

DESCARTES (1596-1650), contemporaneo de Galileu e de Bacon, com a 

obra" Discurso sabre o Metoda ", afasta-se dos processos indutivos, dando origem 

ao seu metoda dedutivo. Para ele, chega-se a certeza somente atraves da razao, 

principia absoluta do conhecimento humano. Para tanto, Descartes postula quatro 

regras: da evidencia, da analise, da sfntese e da enumeragao. 

Como passar do tempo, muitas modificagoes foram sendo feitas nos metodos 
' 

existentes, e surgiram outros, conforme se verifica na literatura. Modernamente, 

como conceitua BUNGE (1980), "o metoda cientffico e a teoria da investigagao, 

alcangando seus objetivos de forma cientffica, quando cumpre ou se propoe a 

cumprir as seguintes etapas: descobrimento do problema; procura de conhecimento 

sabre ele ou instrumentos relevantes para conhece-lo; tentativa de solugao de 

problema; invengao de novas ideias sabre o mesmo (hip6teses, teorias ou tecnicas); 

obtengao de sua solugao; investigagao das consequencias da solugao obtida e 

comprovagao da solugao". 

Com o passar do tempo, outras visoes foram sendo incorporadas aos 

metodos existentes, fazendo com que surgissem tambem outros metodos, como 

veremos adiante. Antes, porem, cabe apresentar o conceito de metoda moderno, 

independente do tipo. Para tal, sera considerado que o metoda cientffico e a teoria 

da investigagao e que esta alcanga seus objetivos, de forma cientffica, quando 

cum pre ou se propoe a cumprir as seguintes etapas: 

Descobrimento do problema ou lacuna, num conjunto de acontecimentos. Se 

o problema nao estiver enunciado com clareza, passa-se a etapa seguinte; se 
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estiver, passa-se a subsequente; Colocagao precisa do problema ou ainda, a 

recolocagao de urn velho problema a luz de novos conhecimentos (emplricos ou 

te6ricos substantivos ou metodol6gicos); Procura de conhecimentos ou instrumentos 

relevantes ao problema, ou seja, exame do conhecido para tentar resolver o 

problema; Tentativa de solugao do problema com auxHio dos meios identificados se 

a tentativa resultar inutil, passa-se para a etapa seguinte, em caso contrario, a 

subsequente; lnvengao de novas ideias hip6teses, teorias ou tecnicas ou produgao 

de novos dados emplricos que se fundamenta apenas na experiencia de que 

prometam resolver o problema; 

Obtengao de uma solugao exata ou aproximada do problema, com o auxllio 

do instrumental conceitual ou emplrico disponlvel; lnvestigagao das consequencias 

da solugao obtida em se tratando de uma teoria e a busca de progn6sticos que 

possam ser feitos com seu auxilio. Em se tratando de novos dados, e o exame das 

consequencias que possam ter para as teorias relevantes; 

Prova ou comprovagao da solugao confronto da solugao com atualidade das 

teorias e da informagao emplrica pertinente. Se o resultado e satisfat6rio, a pesquisa 

e dada como conclulda, ate novo aviso. Do contrario, passa-se para a etapa 

seguinte; Corregao das hip6teses, teorias, procedimentos ou dados empregados na 

obtengao da soluc;ao incorreta esse e, naturalmente, o comego de urn novo ciclo de 

investigagao. 

Esses quatro nfveis, podem ser caracterizados da seguinte maneira: 
Conhecimento empfrico: valorizador, reflexivo, assistematico, 
verificavel, falfvel, inexato;Conhecimento cientffico: real, contingente, 
sistematico, verificavel, falfvel, aproximadamente exato; 
Conhecimento filos6fico: valorizador, racional, sistematico, nao 
verificavel, infalfvel, exato;Conhecimento teol6gico: valorizador, 
inspiracional, sistematico, nao verificavel, infalfvel, exato. TRUJILLO 
(1974, p.8). 
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Com esses quatro nfveis de separagao entre os tipos de conhecimento no 

processo de apreensao da realidade do objeto, o sujeito cognoscente pode penetrar 

nas diversas areas ao mesmo tempo. Estudando o homem, por exemplo, podem 

tirar uma serie de conclus6es: o seu modo de atuagao na sociedade, baseado no 

sensa comum ou na experiencia cotidiana (conhecimento empfrico); o seu modo de 

viver como ser biol6gico, verificando o seu comportamento mediante a investigagao 

experimental; as reag6es existentes entre determinados 6rgaos seus e suas fungoes 

(conhecimento cientffico ); questionar quanta a sua origem e destino, assim quanta a 

sua liberdade (conhecimento filos6fico ), e observa-lo como urn ser criado pela 

divindade, a sua imagem e semelhanga, e ainda meditar sabre o que dele dizem os 

textos sagrados (conhecimento teol6gico) (LAKATOS & MARCONI, 1986, p.72). 

2.1.2. Metoda lndutivo 

Para efeito desta pesquisa, a opgao pelo metoda indutivo reforga a proposta 

de urn estudo aplicado em uma esfera especffica, com o intuito de fornecer indfcios 

que conduzam a conclus6es gerais acerca do objeto de pesquisa. 

Segundo LAKATOS e MARCONI (1991, p.106), o metoda indutivo "e urn 

processo mental por intermedio do qual, partindo de dados particulares, 

suficientemente constatados, infere-se uma verdade geral ou universal, nao contida 

nas partes examinadas" . Pode ser caracterizado como o metoda "cuja aproximagao 

dos fenomenos caminha geralmente para pianos cada vez mais abrangentes, indo 

das constatag6es rna is particulares as leis e teorias ( conexao ascendente )". 
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Este metoda esta cada vez mais sendo abandonado, par nao permitir ao autor 

uma maior possibilidade de criar novas leis, novas teorias.Pr6prio das ciencias 

naturais tambem aparece na Matematica atraves da Estatfstica. Utilizarei como 

exemplo a enumeragao. Trata-se de urn racioclnio indutivo baseado na contagem. 

LAKATOS e MARCONI (1991 p.106). 

Exemplo 1 • Retirando uma amostra de urn saco de arroz, observa-se que 

aproximadamente 80% dos graos sao do tipo extrafino. Conclui-se entao que o saco 

de arroz e do tipo extrafino. 

Exemplo 2 • A pesquisa eleitoral e outro exemplo do racioclnio indutivo. 

Atraves da amostragem de eleitores realiza-se a pesquisa que ira ser utilizada para 

encontrar o percentual de votos de cada urn dos candidatos. E obvio que a validade 

dos resultados depende da representatividade da amostra e o metoda estatfstico e 

sua base de sustentagao. No exemplo 1 podemos ao retirar 1 grao de arroz 

constatar que ele nao se encaixa nos padr6es definidos para o tipo extra-fino e a 

pesquisa eleitoral pode prever como ganhador o candidato errado, embora 

possamos retirar urn grao de arroz que se encaixe nos pad roes e acertar o resultado 

da eleigao. As conclusoes obtidas par meio da indugao correspondem a uma 

verdade nao contida nas premissas consideradas, diferentemente do que ocorre 

com a dedugao. Assim, se par meio da dedugao chega-se a conclusoes verdadeiras, 

ja que baseada em premissas igualmente verdadeiras, par meio da indugao chega

se a conclusoes que sao apenas provaveis. Comparando o metoda dedutivo e o 

indutivo, o pensamento dedutivo leva a conclusoes inquestionaveis, porem ja 

contidas nas hip6teses, o racioclnio indutivo leva a conclusoes provaveis, porem 

mais gerais do que o conteudo das hip6teses.O Metoda lndutivo Possui tres fases, 
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observagao do fenomeno, observagao de casos particulares para o estabelecimento 

de hip6teses de carater geral. Assegurar-se de que sejam identicos os fenomenos, 

Por exemplo: de. (1) Todos os As observados sao P para (2) Todos os As sao P; 

descoberta da relagao entre eles, constatagao de casos singulares para a afirmagao 

de uma lei geral; e generalizagao da relagao, pois generalizagoes de premissas 

verdadeiras podem levar a uma falsa conclusao. Certifica-se de que e essencial a 

relagao que se pretende generalizar a validade universal de uma hip6tese cientrfica 

nao pode ser verificada definitivamente atraves de urn numero fin ito de observagoes, 

medigoes e experimentos. Conclusoes indutivas nao sao somente possivelmente 

erradas, mas tambem em alguns casos contradit6rias. 

Conclusoes indutivas sao perigosas, pois generalizagoes de premissas 

verdadeiras podem levar a uma falsa conclusao. 0 primeiro a perceber o carater 

incerto de conclusao indutiva foi Arist6teles, mas o primeiro a formula-lo de forma 

mais precisa foi DAVID HUME (1711-1776). Hume formulagao do problema acentua 

o carater temporal das indugoes: De afirmagoes sobre o passado e o presente nao 

pod em ser deduzidas prognoses absolutamente seguras sobre o futuro. 

0 metodo indutivo apresenta duas formas a completa ou formal que e definida 

por Arist6teles, induz de todos os casos, como exemplo: dias da semana.E 

incompleta ou cientrfica que foi criada por Galileu e aperfeigoada por Bacon, 

exemplo indugao dos planetas, que todos os corpos pr6ximos a Terra sao corpos 

que brilham continuamente. 
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2.1.3 - Metodo Dedutivo 

Metodo Dedutivo - que, partindo das teorias e leis, na maioria das vezes 

prendia a ocorrencia dos fenomenos particulares ( conexao descendente ); 0 metodo 

dedutivo e urn metodo 16gico que pressupoe que existam verdades gerais ja 

afirmadas e que sirvam de base (premissas) para se chegar atraves dele os 

conhecimentos novos. 

Sua estrutura basica e visualizada no exemplo: Todos mamfferos sao vertebrados

Premissa maior; Ora, todos os homens sao mamfferos -Premissa menor; Todos os 

homens sao vertebrados - Conclusao. 

2.2. FERRAMENTAS DE TECNOLOGIA 

Discutir os impactos da tecnologia e antes de tudo rever a formagao da 

sociedade e tambem da escola. Este debate e necessaria para a compreensao das 

transformagoes que estamos passando. 

a) A Sociedade 

A vida dos seres humanos nos ultimos 40 anos trouxe varias transformagoes 

para a sociedade, junto com ela o desenvolvimento tecnol6gico que nos favoreceu 

com coisas que hoje e possfvel fazer coisas que nao se faziam ha anos atras sem 

limitagoes, o que s6 poderia ser visto no mundo da ficgao como, viagens espaciais, 

robos que construfam outros robos. 

A sociedade s6 vern ganhando beneffcios e facilidades cada vez mais com o 

avango das tecnologias desde ler urn jornal ou urn livro, a tomar urn refrigerante, 
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pegar onibus au aviao ja faz parte do cotidiano usar esses tipos de tecnologia, hoje 

em dia quase todos fazem compras, supermercado, presentes sem sair de casa 

atraves de urn simples clique, permitindo novas formas de comunicagao, essas 

tecnologias alem de nos passarem informagoes, nos mostram novas formas de 

ordenagao da experiencia humana tanto na atuagao sabre o meio e sabre a si 

mesmo. 0 usa desses produtos do mercado da informagao como revistas, jornais, 

programas de radio e TV, as sftios e correio eletronico alem de ajudar na 

comunicagao geram novas formas de produzir o conhecimento.Ha alguns anos atras 

nao era possfvel conversar entre pessoas com compartilhamento de imagens 

instantaneas em varios lugares do mundo, do mesmo modo que ninguem achava 

possivel uma pessoa aprender tendo como interlocutor uma maquina como hoje tern 

a aprendizagem intermediada pelo computador, com essas mudangas na 

comunicagao e produgao de conhecimentos geram transformagoes na consciencia 

individual, na percepgao de mundo e nas formas de atuagao social. 

b) As Tecnologias 

0 fato de que imagens e informagoes estao disponfveis ao mesmo tempo, em 

praticamente todos as lugares par meios eletronicos de comunicagao nao quer dizer 

que esta ocorrendo urn processo de democratizagao ao acesso de informagoes e 

nem as pessoas tenham conhecimento critico do mundo em que vivem, a mudanga 

que teve nos ultimos anos com 0 desenvolvimento tecnol6gico foi a possibilidade de 

comunicar as informagoes globalmente, com maior velocidade e em varios formatos, 

do mesmo jeito que contribuiu para aproximar as diferentes culturas e o aumento da 

possibilidade de comunicagao, e a centralizagao na produgao do conhecimento e 
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capital, pois o acesso ao mundo da tecnologia e informagao ainda e restrito a uma 

parcela da populagao planetaria.Ainda existe uma boa distancia entre as pessoas 

que dominam a tecnologia e os que sao apenas consumidores, e os que ainda nao 

tern condig6es de consumir, pois nao tern acesso as novas tecnologias da 

informagao e comunicagao. 

Mas ter informagao nao significa ter conhecimento, pois se de urn lado o 

conhecimento depende de informagao, de outro a informagao por si s6 nao produz 

novas formas de representag6es e compreensao da realidade.A forma que cada urn 

participa dos processos de comunicagao varia em fungao da relagao que estabelece 

entre as novas informag6es e as suas estruturas de conhecimento, desde analisar e 

relacionar informag6es.O acumulo de dos instrumentos de comunicagao e enorme a 

quantidade de informag6es disponfvel para a capacidade humana, tanto no ponto de 

vista ffsico como psicol6gico.Com todo esse acumulo de informag6es executives de 

varias parte do mundo estao sofrendo urn aumento de ansiedade, estresse o que 

pode ser conhecido como sfndrome da fadiga da informagao, que nada mais e do 

que excesso de informag6es gerando cansago e ineficiencia da comunicagao, que 

nem sempre quantidade de informagao e qualidade, que atende interesses e 

fungoes bern diferenciadas. 

Mesmo com todo esse avango na tecnologia nao se pode unir ao todo 

economia e cultura muita menos igualdade de acesso a tecnologia, a desigualdade 

de distribuigao e domfnio de recursos tecnol6gicos nao esta s6 em nosso pafs, mas 

em outros, o nosso problema aqui e a concentragao de renda e desigualdade social 

que nos leva para Ionge da realidade, dependendo das crengas culturais e 

condig6es socioeconomicas, podemos tambem encontrar diferengas quanta a 
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familiaridade, domfnio e a presenga do recurso tecnol6gico, onde tern lugares que 

nao se pode contar com acesso a tecnologia. 

A tecnologia s6 comega a fazer sentido na relagao homem e sociedade, 

mostrando a transformagoes nas relagoes sociais, polfticas e economicas, 

mostrando a realidade dos que podem e os que nao podem ter acesso a ela, pela 

relagao polftica e economica e s6 observar o domfnio tecnol6gico e o 

desenvolvimento da sociedade em si, em qualquer pals, quando isso nao e possfvel 

o desenvolvimento tecnol6gico tende a se importado para urn processo de inclusao 

ou exclusao social, pois quem nao tern acesso a esse meio de evolugao fica fora de 

qualquer participagao social mostrando cada vez mais a desigualdade existente. 

Em bora se encontre afastado de urn a evolugao tecnol6gica e diffcil negar que 

esse processo seja irreversfvel em questao a sociedade, a maior prova dessa 

questao e o mercado de trabalho que exigem dessas tecnologias da informagao que 

as tarefas sejam realizada o mais breve possfvel e com eficiencia, com essa 

evolugao nas tecnologias da informagao surgiram novos profissionais na area como 

tecnicos em informatica, programadores entre outros, mas tambem teve a extingao 

de alguns, fazendo com que esses busquem se reciclar gradativamente, sempre em 

busca de novas qualificagoes profissionais, sempre atualizados com atitudes critica 

e competencia tecnica para que tenha capacidade para a criagao de novas solugoes 

e informagoes em varios formatos e acesso. 

c) Escola 

Esse processo hoje exige que as escolas oferegam aos alunos uma formagao 

tecnica e cultural para o desenvolvimento de seus conhecimentos, habilidades para 
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uma adaptagao no mercado de trabalho, para que se tornem crfticos e reflexivos 

para uma cidadania justa na sociedade com uma consciencia individual e coletiva, 

com solidariedade e tolerancia, a educagao e que vai fazer com que as diferengas e 

a desigualdade diminuam nesse processo de mudanga para a nova sociedade. 

0 desenvolvimento mundial esta surgindo cada vez mais rapido com a 

presenga da tecnologia em atividades comuns, a escola engloba nessa evolugao 

para que as pessoas exergam sua cidadania, no processo de transformagao e 

construgao da realidade e o mundo em que vivemos com novos comportamentos e 

percepgoes, sendo assim as escolas tern que adaptar a cultura tecnol6gica para os 

alunos e seus professores com os meios de comunicagao de hoje que nos tras 

. muitas e variadas informagoes, onde os alunos podem discutir sobre variados 

assuntos desde religiao a acontecimentos nacionais e internacionais mostrando o 

ponto de vista e ideias de cada urn, mas as coisas tern de oferecer condigoes para 

que os alunos se relacionem fora das escolas com essa variedade de informagoes.O 

que deixa a merces a falta de acesso a informagoes e a tecnologia e a falta de 

capacidade para lidar com a variedade de informagoes e recursos tecnol6gicos que 

impedem a aprendizagem e a habilidade para utiliza-las, mas a capacidade para 

criar e comunicar-se por entre esses meios, por isso a escola tern o principal papel 

para educar uma sociedade, que se tenha urn relacionamento critica e seletivo as 

tecnologias da informagao. 
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2.2.1. Radio, Televisao e Vfdeo. 

Produtos como computadores, televisao, vfdeo, Internet, celulares, cameras 

digitais, videogames, entre outros, sao exemplos de produtos gerados por essa 

articulac;ao, e que aparecem em nosso cotidiano com ofertas de facilidades incrfveis, 

mas que por outro lado, por suas formas eletronicas, sao de altos prec;os e ainda 

exigem conhecimentos especfficos para sua utilizac;ao, daf nem sempre sao 

acessfveis a todas as pessoas. 

E fundamental e intransponfvel que a escola contribua para o acesso as 

tecnologias, e principalmente as integre no processo de ensino-aprendizagem. 

Pode-se verificar que ha muito tempo usamos varias "tecnologias" em favor do 

aprendizado. 

A primeira grande conquista tecnol6gica foi o livro que, ha anos vern sendo o 

carro chefe tecnol6gico da educac;ao, e nem o consideramos como uma tecnologia, 

pois 0 incorporamos de tal forma que nem percebe-se que e um instrumento 

tecnol6gico.(TAJRA, 2000, p.29). 

Um dos meios utilizado pela maioria das pessoas para diversas 
finalidades e a televisao que nos informa sobre o que acontece no 
mundo nos levando a aprender sobre determinados assuntos, com 
varias informa96es atraves de imagens e sons o que nao nos deixa 
somente na cultura letrada, desempenhando um importante papel 
para a sociedade atraves das informa96es, das formas lingufsticas, 
modo de vida e opinioes que nao podem ser deixados de lado pelas 
institui96es escolar.Os alunos tendo acesso a esse meio de 
informa9ao constroem conhecimentos espontaneos, sobre meio 
ambiente, conflitos internacionais, sexo, drogas, saude e diferen9as 
culturais que muitas vezes sao discriminados pelo o que 
compreendem e ao que veem {T AJRA, 2000, p.20). 

A televisao tern finalidades educacionais tanto para o professor quanto para o 

aluno tanto em entrevistas, debates, e ate aulas em vfdeo, oferecendo varios tipos 
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de informac;oes e sugestoes de atividades e experiencias a serem realizadas, mas 

essas programac;oes s6 sao encontradas em canais convencionais que tern a 

programac;ao voltada para a Educac;ao.Com o usa dos videocassetes pode-se 

gravar programas e filmes transmitidos pelos canais educativos, para serem usados 

e assistidos par professores e alunos no momenta que mais o convir, sendo possfvel 

adiantar e interromper partes se necessaria tornando-se acervo da escola e vfdeo 

locadoras para que os alunos tenham acesso a qualquer momenta, os alunos 

mesmo podem produzir editar como uma atividade de estudo e experimento. Com 

esse meio de aprendizagem e possfvel criar urn ambiente de estudo em que os 

alunos possam analisar, observar, questionar e interferir numa serie de questoes 

sabre os assuntos diversos, como para compreender urn assunto hist6rico de urn 

determinando perfodo, sabre a cultura da epoca, o que vestiam e o que comiam 

entre outros, eles tambem podem vincular isso atraves de imagens impressas e 

textos, mas pelo meio mais facil e mais contextualizada que e a imagens 

audiovisuais. Atraves desse trabalho fica possfvel documentar cenas, 

acontecimentos da vida cotidiana, escolar e ate fenomenos ambientais que podem 

mais tarde ser analisados e discutidos, com esse recurso os alunos aprendem a 

criar imagens simulando urn programa de tv, onde os alunos podem participar numa 

situac;ao planejada aonde venha a tempo de filmagem, luz, sombra na cena entre 

outros, que contribui para urn desenvolvimento de habilidades de escrita atraves dos 

meios de produc;ao de roteiros para as filmagens. 

Do mesmo modo que se pode utilizar a filmadora, as maquinas fotograficas 

na produc;ao de informac;oes visuais no registro de cenas para obter informac;oes 

visuais sabre arte popular, poluic;ao e saude, espac;o urbana e rural entre outros para 
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a compara<fao entre semelhan9as, diferen9as e transforma<foes dos conteudos de 

diferentes areas do curricula, sendo possfvel trabalhar aspectos relacionados a 

geometria, fotografando pontos de referencia de urn determinado percurso, ou geral 

apresenta<(6es graficas e diversos angulos de uma fotografia. 

Outro meio importante de comunica<fao e o radio que nas escolas podem ser 

utilizados para desenvolver uma escuta reflexiva e critica entre o identificar, 

relacionar e imaginar a partir da audi<fao, para desenvolver habilidades de expressao 

oral e escrita par meio de propostas de elabora<fao, produ<fao e realiza<fao de 

projetos para radio na escola com simula<fao de programas musicais, entrevistas e 

noticiarios criando umas linguagens radiofonicas, aproveitando essa variedade 

tematica das transmissoes para abortar questoes da vida cotidiana, como sexo, 

drogas e preconceitos que podem contribuir diretamente para a forma<fao dos 

alunos, pais a utiliza<(ao da linguagem da radio assume caracterfstica especifica em 

fun<fao do seu carater passageiro, ao desvio de aten9ao do ouvinte a possibilidade 

de que mude de canal a qualquer momenta, pais o discurso radiofOnico utiliza-se de 

frases curtas e diretas e a linguagem cotidiana para garantir a compreensao das 

mensagens transmitidas, procurando captar a aten9ao do ouvinte com temas 

relacionados a vida cotidiana, fazendo com que desperte o interesse e retomando 

varias vezes o que ja foi dito.(ALMEIDA, 1988, p. 53). 

0 gravador vern a ser urn meio de tecnologia da informa<fao util para os 

alunos em sala de aula, como gravar a leitura de textos em outras lfnguas, reproduzi 

musicas, e sons que poderao ser utilizados em alguma encena<faO, reproduzir os 

programas de radios que o professor deseja trabalhar com seus alunos, elaborado e 

produzido pelos alunos.Do mesmo modo que uma filmadora o gravador pode criar 
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uma atuagao ativa dos alunos na medida em que se permite planejar e executar 

uma selegao do que se deve se gravado e os efeitos do que se quer produzir, a 

modificagao de aspectos que nao ficaram adequados ao que se esperava ou 

planejava. 

2.2.2. Quadro e Giz 

Dai, 0 giz, a lousa, 0 video, a televisao, OS impressos, 0 radio, OS 

computadores, entre outros completam uma gama de conquistas tecnol6gicas que 

podem ser integradas ao processo ensino-aprendizagem. 0 · computador, em 

especial, promove relagoes interativas, onde disponibiliza simultaneamente todas 

essas midias citadas. 

Assim cabe ao professor reconhecer essas novas forma de aprendizagem, 

que exigem cada vez mais competencia, habilidade e sensibilidade. Um ensino de 

qualidade deve ser oferecido, adequado as novas exigencias sociais e profissionais 

que a sociedade impoe. 

Mesmo com esse esforgo todo se espalhando por muitas partes em 

ambientes culturais e aparelhos eletronicos, assim como programas de 

computadores usados apenas para tarefas basicas, por falta de conhecimento de 

quem esta usando,existem pessoas que tem acesso a essas tecnologias da 

informagao, mas nao utilizam por falta de habilidades, isso faz com que elas se 

sintam descriminadas ou constrangidas por nao saber tais procedimentos o maior de 

todos ocorre nos caixas eletronicos dos bancos gerando ate preconceito por quem 

usa, o que e preciso fazer e aprender a usa-los e a conviver com as mudangas dos 
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dias atuais para uma vida em sociedade, temos que aprender a viver com 

imprevistos e as novidades de todos os sentidos do nosso dia a dia para isso e 

preciso desenvolvimento e competencia para a aprendizagem continua na 

reconstrw;ao do conhecimento onde iremos analisar, refletir e tomar conhecimento 

do que ja se sabe para transformar o conhecimento em processos de novas 

informac;oes e novos conhecimentos. 

Esse desenvolvimento permite que a aprendizagem ocorra em diferentes 

lugares por diversos meios, 0 papel importante da (escola e contribuir para a 

formac;ao de pessoas ativas e de formas culturais oferecendo alternativas) diversas 

de ensino a distancia, trabalhos corporativos e interativos com socializac;ao de 

experiencias e aprendizagem permanents. (ALMEIDA, 1988, p. 81 ). 

A presenc;a das tecnologias da informac;ao nas escolas nao e garantia de 

qualidade na educac;ao, pois esse tipo de modernizac;ao pode esconder urn ensino 

basico baseado na recepc;ao e na memorizac;ao de informac;oes. 

A relac;ao ensino e aprendizagem esta nas salas de aula em como os 

professores e alunos usam os recursos tecnol6gicos disponfveis como os livros 

didaticos, televisao ou computador essa presenc;a em sala de aula nao muda a 

forma de ensinar e aprender, o uso dessas tecnologias da informac;ao e para 

enriquecer o ambiente de estudo, aumentando o conhecimento por meios ativos e 

criativos por parte de alunos e professores. 

Como em nosso pafs passamos por desigualdades sociais e culturais nao tern 

como nao criar urn modelo unico de recursos tecnol6gicos na educac;ao, e preciso 

pensar em propostas que favorec;am os interesses e necessidades de cada regiao 

ou comunidade. 



24 

A escola como sendo um local de construgao do conhecimento e socializagao 

e importante que o uso dos recursos tecnol6gicos sejam discutidos e elaborados 

junto com a comunidade escolar onde nao fique restrito a decisoes e 

recomendag6es de outros. 

Esse fato e para que possamos notar a importancia sobre a educagao que 

queremos oferecer aos nossos alunos, que a tecnologia nao seja o antigo camuflado 

de moderno. 

Uma forma de aprendizagem com qualidade sem problemas e um meio de 

transmissao e memorizagao de informagoes, que nos permitem varios tipos de 

interagao como os graficos, textos, fcones, imagens que podem ser uma fonte 

importante de informagao do mesmo modo que livros, revistas e jornais de mfdias 

imprensa, noticiarios e softwares e a Internet sao exemplos dos varios tipos de 

comunicagao e informagao que utilizam esses meios, nas escolas podem ser 

utilizados para comparar e analisar informag6es de diferentes natureza e perfodos 

da Hist6ria, fenomenos naturais, acontecimentos mundiais e o uso da linguagem oral 

e escrita por uma apropriagao ativa de informagao gerando novos conhecimentos. 

0 uso do computador nos permite novas formas de trabalho, possibilitando a 

criagao de ambientes de aprendizagem onde os alunos possam pesquisar, 

experimentar, criar solugoes e construir novas formas de representagao mental, 

permitindo a interagao com outras pessoas e comunidades atraves dos sistemas 

interativos de comunicagao as redes de computadores. Por isso os computadores 

vern sendo um excelente instrumento de aprendizagem para os alunos portadores 

de deficiencia sensoriais e motoras, pois ajudam na habilidade de controle e revisao 

da atividade, pouco freqOentes em alunos com essas necessidades especiais, que 
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as vezes e urn problema para alunos com dificuldades motoras, ajudando na leitura 

e a comunicagao em grupo por ser organizada, onde se permite que os alunos 

explorem, experimentam e controlam sem perigo situag6es variadas, deixando com 

que eles desenvolvam maior autoconfianga e motivagao para a aprendizagem como 

entender a impressao eo teclado em braile, aumento da tela do monitor de vfdeo e 

os sintetizadores de voz, aqui no Brasil e no mundo varias experiencias com 

educagao especial tern nos mostrado bons resultados com o uso de computadores. 

Essa e a realidade que precisa mudar, em virtude da necessidade das 

escolas acompanhar os processes de transformagao da sociedade, inovando e 

utilizando os meios eletronicos de informagao e comunicagao ja que possufmos urn 

potencial educative para complementar e aperfeigoar o processo de ensino e 

aprendizagem. 0 computador vern se tornando urn instrumento de mediagao em que 

se possibilita o estabelecimento de novas relag6es para a construgao do 

conhecimento e novas formas de atividade mental, por que podemos permitir ao 

usuario realizar atividades que sem eles seriam impossfveis e diffcil como a criagao 

de objetos virtuais, construir imagens, plantas de casas, cidades, etc e realizar 

calculos complexes com rapidez e eficiencia, utilizando as planilhas de calculos. 

0 uso do computador possibilita a interagao e a produgao do conhecimento 

no espago e tempo, pessoas em lugares diferentes e distantes podem se comunicar 

com o recurso de integragao das telecomunicag6es e informatica par diferentes 

formas de comunicagao onde podemos produzir ou receber informag6es como 

comunicagao entre usuaries mediada pelo computador, entre computador e seus 

usuaries e computadores interligados. A utilizagao dos computadores no ensino nao 

se deve s6 a informatizagao dos processes de ensino ja existentes, pois nao se trata 
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de aula com efeitos especiais, o computador nos permite criar ambientes de 

aprendizagem que fazem surgir novas formas de pensar e aprender, como fonte de 

informagao. 

As propostas didaticas que usam as Tecnologias da lnformagao e 

Comunicagao como instrumento de aprendizagem deve ser integrada a outras 

propostas de ensino, para uma aprendizagem significativa, os professores devem 

levar em conta a experiencia de alguns alunos em relagao aos recursos tecnol6gicos 

que sera usado e o conteudo em questao, mas para isso o professor tern que ter 

suas aulas bern planejadas em fungao ao nlvel de competencia dos alunos, os 

objetivos e os conteudos de aprendizagem e o conhecimento necessaria para seu 

uso. Quando o professor se utiliza desse recurso tecnol6gico como fonte de 

informagao e ou de um recurso didatico para a atividade de ensino ele esta 

oferecendo oportunidade para que o aluno aprenda sabre praticas sociais que usam 

a tecnologia e o desenvolvimento de habilidades e atitudes para se relacionar com a 

tecnologia na vida, por isso e importante que os alunos fagam uso de computadores 

com prop6sitos pr6prios, fora do horario de aula ou quando terminarem a proposta 

feita pelos professores e que seja um meio alternative para a realizagao de 

determinadas tarefas, exercitar habilidades matematicas por meio de programas, 

jogos, etc, sem que essas tarefas estejam presa a uma situagao didatica planejada 

pelo professor. 

Por isso e importante criarmos um ambiente de aprendizagem em que os 

alunos possam ter iniciativas, problemas a resolver, possibilidades para corrigir erros 

e criar solug6es pessoais.Lembrando-se que cada um dos recursos aqui 

mencionados oferece um grau diferente dos conteudos vinculados, alguns 
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dependem muito mais da atuagao do professor para garantir urn contexto 

significative de aprendizagem e a participagao ativa dos alunos. 

Segundo PIERRE LEVY, (1999, p.158).Para que os alunos sejam receptores 

e preciso contextualizar essas programagoes, levando em conta as necessidades, 

interesses e condigoes de aprendizagem dos alunos. 

2.3. PROCESSOS ENSINO-APRENDIZAGEM 

0 Ensino aprendizagem constitui para o ser humano a possibilidade de 

desenvolver suas potencialidades para que possa se constituir enquanto tal. Estes 

processos devem levar em conta as condig6es sociais e hist6ricas dos indivfduos 

envolvidos, para que possa concretizar as suas relag6es. 

2.3.1. Os Processos de Ensino-Aprendizagem 

Metodologias Problematizadoras no Processo Ensino Aprendizagem. 

Ensinar e transmitir e aprender o conhecimento, em um processo de 
elaboragao subjetivo e individuai.Aprender a adquiri uma informagao 
atraves do raciocfnio com a possibilidade de atuagao e correlagao, na 
nova informagao de ativagao do conhecimento anterior, de 
codificagao especifica na elaboragao do novo conhecimento.Na 
expressao pedag6gica, podemos entender, trabalhando com o 
significado dos verbos que, aqueles que transmitem conhecimento s6 
poderao faze-lo, se somente se, forem receptores de 
conhecimento.(PAULO FREIRE, 1983, p.33). 

Neste contexto, Paulo Freire diz: "ensinar nao e transferir conhecimento,mas 

criar as possibilidade para a sua produgao ou sua construgao. 

Processo Articulado as caracterfsticas singulares de cada aluno, traduzindo 

experiencias, motivagoes e interesses pessoais explicitados num dado contexto 
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processo que somente ocorre pela intera<;ao entre informa<;6es disponfveis e urn 

processo singular de apropriar-se das informa<;6es, configurando-se sentidos, 

significados. 

Processos que implicam em complexidade, diversidade, transforma<;ao e a 

adapta<;ao como interven<;ao critica na significa<;ao afetiva,cognitiva,social,etica e 

moral. 

0 que se pode entender por ensinar e transmissao de informac;ao 

desencadeada na aprendizagem do aluno, atraves do seu raciocfnio e atua<;ao em 

correla<;ao ao transmissor ao facilitador e mediador." 

A interven<;ao que implica na apropria<;ao do conteudo a ser 

trabalhado,planejamento e a intencionalidade do conhecimento do sujeito que 

aprende a reflexao sabre o que,porque e como se aprende (MOREIRA e MASINI, 

1982, p.7). 

Pedagogia da transmissao e atraves do - Doador- Receptor 

• gradiente de saber e subordina<;ao 

• passividade do aluno 

• memoriza<;ao 

• da teoria para a pratica 

• dimensao cumulativa do processo 

Racionalismo academico (tradicionalista) 

• Objetivo: 

aquisi<;ao de conhecimentos de urn acervo cultural acumulado 

• Rela<;ao Professor-Aiuno: 

professor:transmissor; aluno:receptor 
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• Metodologia: 

exposigoes,textos,etc 

• Avaliagao: 

provas de conhecimento 

Metodologias problematizadoras 

• Da teoria para a pratica 

• Da pratica (situagoes problematicas) para a teoria 

Pedagogia da problematizagao 

0 diagrama a seguir, que nos ajudara a representar esta pedagogia proble-

matizadora, pode ser bastante simples e Charles Maguerez, seu autor, o chamou de 

"metoda do a reo". 

Hip6tese • 

1f 

?~ 

Buscada Teoria ~ 

Interven<;:ao 

Realidade~ 

Fonte: Charles Mangarez, (1980,p.116) 

A Metodologia da Problematizagao utiliza-se do area de Charles Maguerez, ja 

que no esquema construfdo por ele "encontra-se urn caminho metodol6gico capaz 

de orientar a pratica pedag6gica de urn educador preocupado com o 

desenvolvimento de seus alunos e com sua autonomia intelectual, visando o 

pensamento crftico e criativo e tambem a preparagao para uma atuagao polftica" 
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(BERBEL, 1999, p.2). 0 Arco tem como ponte de partida um recorte da realidade e 

como ponto de chegada essa mesma realidade. 

0 diagrama nos diz que o processo "ensino-aprendizagem" relacionado com 

um determinado aspecto da realidade, deve come9ar levando os alunos a observar 

a realidade em si, com seus pr6prios olhos. Quando isto nao e possfvel, os meios 

audiovisuais, modelos, etc, permitem trazer a realidade ate aos alunos, mas, 

naturalmente, com perdas de informa({ao inerentes a uma representa({ao do real. Ao 

observar a realidade, os alunos expressam suas percep96es pessoais, efetuando 

assim uma primeira "leitura sincretica" ou ingenua da realidade 

Pressupostos do processo 

0 aluno enquanto responsavel pelo seu processo de aprendizagem do 

docente mediador deste processo.Orienta a intera9ao, propondo situa96es 

problematicas que estimulem a curiosidade discente e a busca de compreensao da 

teo ria. 

Envolver o aluno na constru({ao do conhecimento sobre o conteudo escolhido, 

estimulando-o a participar,admitindo as duvidas e respeitando o tempo do proprio 

aluno. 

2.4. FORMA<;AO DO PROFESSOR 

Partindo do principia de que os professores devem ser homens e mulheres do 

seu tempo deve se levar em considera9ao a sua forma({ao continuada que leve em 

conta suas necessidades e possibilidade. Esta forma9ao deve estar em sintonia com 

as nossas tecnologias para estar em sintonia com a sociedade. 
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2.4.1 Perfil do Professor 

As exigencias da sociedade tecnol6gica e do conhecimento. 

Segundo MERCADO, (1999,p.28). A sociedade atual se caracteriza pelo 

aumento exponencial do volume de informagoes que diariamente se produzem e 

transmitem no mundo. Em urn s6 dia se elabora e distribui urn volume de dados 

maior que uma pessoa pode assimilar ou dar sentido. 

Assim, esta centrada no uso e aplicagao da informagao. A informagao e urn 

bern valioso, revolucionario, que pode ser utilizado ao mesmo tempo por milhoes e 

milhoes de pessoas, desenvolvendo o homem qualitativamente. 

Uma nova civilizagao esta nascendo, e envolvendo uma nova maneira de 

viver; e retratando as mudangas ocorridas, desde que a raga humana passou de 

uma civilizagao tipicamente nomade para uma civilizagao basicamente agricola, 

sedentaria e industrial, onde o homem passou a criar meios para mediar sua 

comunicagao com o mundo. 0 conhecimento passou a ser nao urn meio adicional de 

produgao de · riquezas, mas o meio dominante, onde tempo e dinheiro estao 

diretamente relacionados e a informagao tern urn percurso em constante estagio de 

aceleragao. E cada vez mais percebemos essa aceleragao e o fim das fronteiras 

tecnol6gicas. 

Como marco do novo milenio, o avango da tecnologia, o advento da micro

eletronica e informatica, principalmente a Internet, fez com que as informagoes 

fossem estocadas em mem6rias infinitas, processando dados em fragoes de 

minutos, com acesso a toda parte do mundo, onde pode-se dizer que o significado 

do processo de construgao do conhecimento iniciou-se na chamada revolugao 



32 

digital, na qual seres humanos combinam sua inteligencia, conhecimento e 

criatividade para revolug6es na produgao de riquezas e desenvolvimento social. 

Neste momenta, a nossa sociedade esta marcada pelos avangos na 

comunicagao e na informatica e par outras tantas transformagoes tecnol6gicas e 

cientfficas. Estas transformag6es intervem nas varias esferas da vida humana, 

provocando mudangas economicas, sociais e polfticas. 

Hoje em dia podemos afirmar que o perfil do trabalhador, vem exigindo mais 

conhecimentos,e usa da informatica e de outros meios de comunicagao,desde 

habilidades cognitivas e comunicativas, etc. 

A informagao toda via, nao deve ser confundida como mero banco de dados, 

mas deve ser concebida como alga que se processamos e articulamos com outras 

informag6es, que se relacionam com o que acontece ao redor e o que se discute. 

Oaf podemos nos considerar bem-informados, construtores do nosso conhecimento. 

Entretanto, a escolha pode implicar em uma fragmentagao do saber, o que e 

uma questao crucial para uma sociedade que cada vez mais exige conhecimento 

amplo da realidade. 

E neste cenario que 

Na chamada Sociedade da lnformagao ou do Conhecimento, 
processos de aquisigao do conhecimento assumem um papel de 
destaque e passam a exigir uns profissionais criticos, criativos, com 
capacidade de pensar, de aprender a aprender, de trabalhar em 
grupo e de conhecer a si proprio. Esse profissional tem uma visao 
geral, sobre os diferentes problemas que afligem a humanidade, 
considerando-os numa totalidade. 0 papel da educagao e formar 
esse profissional e para isso, nao se sustenta apenas na instrugao 
que o professor passa ao aluno, mas na construgao do conhecimento 
pelo aluno e no desenvolvimento de novas competencias, como: 
capacidade de inovar, criatividade, autonomia, comunicagao. 
(MERCADO, 1999,p.30). 

Na era da informagao, a experiencia educacional diversificada vem sendo a 

base fundamental para o sucesso e para isso os educandos necessitam, nao s6 
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dominar conteudos, mas entender e dominar o processo de aprendizagem, e o 

aprender a aprender, cada vez mais havera a necessidade de uma educaQaO 

permanente, explorando todas as possibilidades oferecidas pela tecnologia. 

Esta nova sociedade e fundamentada no conhecimento. Conhecimento este 

que nao e mais privilegio de algumas pessoas OU institUiQOeS, todavia, 0 advento de 

uma nova sociedade, consequentemente traz consigo novas exigencias, dentre elas 

as exigencias educacionais, onde buscamos pedir as universidades urn novo 

professor capaz de atender as novas realidades da sociedade, do conhecimento e 

do aluno,colocando-se em confronto com os problemas que enfrentamos no nosso 

dia-a-dia, onde precisarfamos no mfnimo adquirir capacidade de aprender a 

aprender, competencia para saber agir em sala de aula, domfnio da linguagem 

informacional e dos meios de informaQao, habilidades de articular as aulas com as 

mfdias e multimfdias, adotando-se uma nova forma para que possamos produzir 

conhecimento no interior dos cursos de formaQao de educadores. 

2.4.2 FormaQao Exigida 

Construir uma resposta adequada a formaQao de urn profissional crftico e 

competente, tendo as tecnologias como carro-chefe, e contribuir de forma 

organizada para as modificaQ6es das relaQ6es de trabalho predominantes no 

sistema educacional, e uma das exigencias da revoluQao tecnol6gica que caracteriza 

a sociedade atual. 

A formaQao de professores para o uso de tecnologias sinaliza para uma 

organizaQao curricular inovadora, que, ao ultrapassar a tradicional forma de 



34 

organizac;ao curricular, estabelece novas relac;oes entre a teoria e pratica. Oferece 

condic;oes para a emergencia do trabalho coletivo e interdisciplinar e possibilita a 

aquisic;ao de uma competencia tecnica e polftica, que permita ao educador se situar 

criticamente diante aos avanc;os tecnol6gicos. 

A necessidade de formar os professores segundo ALMEIDA (2000, p.47), 

para o uso das tecnologias na educac;ao, se da principalmente pela significac;ao que 

estes meios tern na atualidade. As novas tecnologias requerem urn novo tipo de 

aluno, mais preocupado pelo processo do que com o produto, preparado para to mar 

decisoes e escolher seu caminho de aprendizagem. Estes exigem, para a 

capacitac;ao de professores em novas tecnologias, umas configurac;oes do processo 

didatico e metodol6gico, inserc;ao crftica dos envolvidos, forma<;ao adequada e 

propostas inovadoras. 

Esse momenta de mudanc;as e de transic;ao de urn velho paradigma que tern 

moldado nossas praticas e o novo paradigma que se descortina as certezas que 

solidificaram nossa formac;ao pedag6gica, aos poucos, tern cedido Iugar ao desafio 

ao professor, que nesta nova sociedade, reve de modo crftico seu papel de parceiro, 

interlocutor, orientador do educando na busca de sua aprendizagem. 

Essa formac;ao voltada para a utilizac;ao das tecnologias preve urn espac;o 

para que o professor entenda e domine estas tecnologias, propiciando a integrac;ao 

efetiva para trabalhar em grupos desenvolvendo formas de utiliza-las com finalidade 

educacional. 

Um desafio na forma9ao do educador e a questao da forma9ao 
te6rica e epistemol6gica e o locus adequado e especffico de seu 
desenvolvimento e a escola e as Universidades, nas quais se 
articulam as praticas de forma9ao-a9ao, na perspectiva da forma9ao 
inicial e da forma9ao continuada. (MERCADO, 1999, p.46). 
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"Assim como no cotidiano da escola, a preocupagao com a formagao de 

professores deve ser uma constante nas universidades que desenvolvem seus 

trabalhos relacionados ao uso de tecnologias na educagao. 

A relagao teoria e pratica e dialetica. A teoria estrutura a pratica, supera-a, 

aponta seus limites e seu potencial de crescimento. E revela todo o movimento de 

transformagao e de crescimento do sujeito."(MERCADO, 1999, p.47). 

A formagao de professores para utilizagao das tecnologias se da no ambito 

das Universidades, na maioria das vezes atraves dos cursos de especializagao. 

Nestes, asatividades de formagao vao desde cursos inteiros voltados aoestudo de 

uma area ou concentram-se em algumas disciplinas especfficas dentro de um 

programa ligado a educagao e nesses cursos de especializagao oferecidos em 

Universidades, que a maioria dos professores realizam atividades envolvendo as 

tecnologias na aprendizagem, pois nos cursos de graduagao, em sua maioria, esta 

interagao nao existe. Sao cursos que possuem uma procura constante dos 

professores com a expectativa de renovar e ansiosos em integrar as tecnologias em 

sua pratica pedag6gica, dominar ~ecursos informaticos e conhecer os fundamentos 

educacionais destes meios. 

Assim, os cursos de especializagao sao a forma mais disseminada de 

formagao de professores para o uso das tecnologias . no processo ensino

aprendizagem que, segundo (MERCADO 1999, p.1 04) sao varias as raz5es, mas 

principalmente por falta de professores preparados e recursos tecnicos nas 

universidades,os cursos de graduagao, na maioria das vezes, possuem professores, 

nao despreparados, mas sim professores que rejeitam os avangos tecnol6gicos e, 

consequentemente, tais meios nao sao envolvidos ao Iongo de toda formagao. 
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As estrategias empregadas com maior frequencia na forma9ao de professores 

se caracterizam par uma "abordagem segregada" ou pel a "abordagem integrada (de 

infusao )". 

No caso da abordagem segregada cria-se uma nova disciplina ou 
acrescenta-se um tema dentro de uma disciplina, sem alterar nada 
nas demais disciplinas ou temas. Essa forma e a menos eficaz, 
embora seja a mais freqOente. Na abordagem integrada(ou de 
infusao ), os form adores integram o tema do uso de tecnologias na 
educa<;ao aos outros tratados nas disciplinas, com a preocupa<;ao de 
integra-lo ao currfculo de forma<;ao. Nesse caso alem de ser 
integrada a demais disciplina do curse, o tema funciona tambem 
como um elemento de liga<;ao entre elas, propiciando um clima de 
coopera<;ao entre disciplinas, formadores, formandos e 
conteudos.(ALMEIDA, 2000, p. 135, 136). 

Mas, muitas vezes, os "formadores" sempre argumentam que nao tern 

disponibilidade para integrar seus conteudos a outros temas, principalmente quando 

os novas temas envolvem uma ferramenta tecnol6gica que muitos nao dominam e 

rejeitam. 

Oaf percebe-se que, a maioria do corpo docente dos cursos de gradua9ao de 

forma9ao de professores apenas discursa sabre o que o novo paradigma da 

educa9ao traz consigo, e sabre as possibilidades de usa das tecnologias nao s6 no 

ensino, mas envolvendo todo o processo de aprendizagem. 

Com isso, quanta a postura do docente formador Almeida nos diz que: 

Os formadores precisam assumir a pratica construcionista e nao 
apenas discorrer sobre ela. Cabe ao docente estabelecer a priori um 
esbo<;o dos objetivos e conteudos da forma<;ao. Esse esbo<;o deve 
ser um guia flexfvel do que se pretende desenvolver, de forma a criar 
situa<;oes que se estruturam segundo a propria dinamica do grupo em 
forma<;ao. 0 fio condutor das atividades de forma<;ao e estabelecido 
pelos projetos desenvolvidos pelos formandos, os quais extrapolam 
aspectos informacionais e tecnico-instrumentais e se conectam a 
distintos conceitos ou areas · para caracterizar uma 6tica 
interdisciplinar.(ALMEIDA, 2000, p.137). 
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Para essa formagao, e necessaria que se incorpore aos cursos de graduagao 

de formagao de professores as tecnologias, permitindo uma visao critica frente a sua 

utilizagao no processo educative tanto pelos formandos, quanta pelos docentes 

formadores, configurando-se em novas propostas e novas cursos. 

Para tanto, a proposta pedag6gica dos cursos de graduagao de formagao de 

professores devera envolver uma serie de vivencias e conceitos, integrados as 

tecnologias, que perpassem e sensibilizem nao somente o formando como tambem 

o docente formador, tais como: conhecimentos basicos de informatica, 

conhecimento pedag6gico, integragao das tecnologias com as propostas 

pedag6gicas escolares, formas de gerenciamento da sala de aula com os novas 

recursos tecnol6gicos, em relagao aos recursos fisicos disponiveis, entre outros; 

onde a atitude do docente formador diante destes conhecimentos e fator 

fundamental para a formagao de professores criticos e reflexives de toda sua 

pratica. 

2.4.3. Dominio Didatico e Pedag6gico 

Neste processo de discussao varios aspectos sao criticados principalmente 

em relagao a questa a das "habilitag6es". Prop6e-se formar o professor enquanto 

profissional do ensino e especialistas nas varias areas de atividades educativas, de 

maneira a garantir ao aluno, a compreensao da atuagao integrada destas diferentes 

fungoes do pedagogo na escola, o gestor escolar. 

Com o intuito de promover melhores condig6es para que os alunos 

recebessem uma preparagao mais adequada a sua qualificagao profissional para 
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atender a demanda, teve como fim, primeiro proporcionar condi96es para o 

desenvolvimento de recursos humanos para uma regiao extremamente carente. 

Nesta proposta, a concep9ao de educador inclui a prepara9ao do professor e 

a do proprio especialista, alicer9ada em uma nova visao do trabalho. E importante 

reafirmar a relevancia da atua9ao do professor na escola e na sociedade, como 

profissional que exerce atividades na sala de aula e para alem dela. 

Como profissional de educa9ao compete ao professor dominar cientffica e 

politicamente 0 conhecimento sobre 0 processo educativo. 0 professor nao e 

somente professor, nem e somente especialista. 0 seu objeto de forma9ao e 

atua9ao e o trabalho pedag6gico no interior da escola ou fora dela. 0 ensino sera 

entao, a sua base obrigat6ria ampliada com a prepara9ao para o trabalho 

pedag6gico. 

A gestao educacional foi entendida como trabalho pedag6gico a ser 

desenvolvida no campo do planejamento, organiza9ao, coordena9ao, inspe9ao, 

acompanhamento e avalia9ao do processo educativo, em ambito escolar e nao 

escolar. 

Desse modo, a pratica pedag6gica nao deve ser vista como uma tarefa 

isolada, mas que configura urn trabalho coletivo, integrando o conhecimento do 

aluno com as realidades sociais, economicas e do trabalho de sua area, 

contemplando uma s61ida forma9ao profissional. 

Desenvolver as atividades de ensino, pesquisa e extensao em estreita 

parceria com a sociedade, garantindo-se a qualidade e a utiliza9ao eficaz dos 

recursos publicos. 
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Princfpios, estes, que para ALMEIDA, (2000, p.141) "contribui para melhoria e 

transformagao da sociedade, atendendo as inspirag6es e aos interesses da 

comunidade, tornando-se fator de integragao regional, alicergado tambem, quanta 

aos objetivos que, de acordo, foram assim definidos: 

• Garantir articulagao entre docencia, gestao educacional e organizagao do 

trabalho pedag6gico nas unidades de ensino; 

• Refletir sabre educagao, escola e sociedade; 

• Buscar meios alternatives que ampliem as possibilidades de aprendizagem; 

• Comprometer-se com uma etica de atuagao profissional e com a organizagao 

democratica da vida em sociedade; 

• Conduzir atividades de ensino e administragao, caracterizadas par categorias 

como planejamento, organizagao avaliagao e par valores de solidariedade, 

cooperagao, responsabilidade e compromisso; 

• Compartilhar saberes garantindo a articulagao entre os diferentes 

profissionais que atuam na educagao articulando em seu trabalho as 

contribuig6es da diferentes areas. 

Desse modo, a formagao do docente e do pedagogo, contempla a dialetica 

entre o ensino e aprendizagem, enfatizando as competencias cognitivas basicas, o 

reconhecimento da diversidade de realidade, a dinamizagao dos trabalhos, a 

pesquisa, a utilizagao de tecnicas inovadoras e sua constante participagao em 

eventos, voltados a sua pratica pedag6gica, tornando-se uma constante formagao." 
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2.4.4 Aceitagao das Novas Tecnologias 

Um grande avango e de suma importancia para o conhecimento humano e 

ainda fator de desenvolvimento em todas as esferas da sociedade, que, esta 

relacionado as constantes mudangas que estes meios provocam, interferindo nas 

esferas economicas, sociais e polfticas. 

A relagao entre a tecnologia e a educagao ressaltou a interagao que estes 

meios proporcionam integrados ao processo ensino-aprendizagem, ensino este 

voltado para as sociedades atuais, baseadas em epistemologias que priorizem a 

agao do sujeito. 

Considerando a relagao entre as tecnologias e a educagao, em sua pratica 

como docente formador, relaciona ou envolve os conteudos de sua disciplina ao uso 

de novas tecnologias, envolver os conteudos da disciplina que ministram ao uso de 

novas tecnologias, atraves de buscas pela Internet, confronto teoria e pratica 

relacionando as inovag5es, incentive aos alunos nas apresentag5es de trabalhos, 

nas aulas expositivas, na disciplina Educagao e Novas Tecnologias, considerou que 

a disciplina tem como objetivo geral a insergao de inovag5es tecnol6gicas na 

educagao, envolve-se os seus conteudos ao uso de novas tecnologias, nas 

condig5es tambem apresentadas pelos professores, quais sejam, as apresentag5es 

de trabalhos, seminaries, entre outros. 

0 interesse dos alunos e, em media bom, significative, mas esbarra na falta 

de recursos da instituigao (LIBANEO, 2001, p.61 ), 
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Para FRIGOTTO (1996) citado por MERCADO (1999, p.134), o 16cus de 

formac;ao te6rica e pratica do educador e a escola e as universidades, pois sao 

considerados ambientes dinamicos e estrategicos de mudanc;as. 0 16cus de 

formac;ao de professores que propicia uma pratica inovadora envolvendo o uso de 

novas tecnologias. Observa-se que: 

• Pode se considerar que a Universidade nao propicia tal pratica, devido a 

escassez de recursos e dificuldade de acesso; 

• E complicado falar da Universidade, pois pressup5e conhecer a proposta e o 

trabalho dos outros cursos; 

• A Universidade propicia tais praticas, buscando para a formac;ao dos alunos 

os melhores e mais atuais meios para a produc;ao do conhecimento. 

Quanta a Proposta Pedag6gica, ser ou nao condizente com a realidade que a 

Universidade propicia, quanta ao uso de novas tecnologias na educac;ao, constata

se que: 

• Nao se considera a Proposta Pedag6gica do referido curso condizente, 

devido a escassez de recursos. 

• A aplicabilidade destes recursos vai depender da concepc;ao de cada 

professor; 

• A Proposta Pedag6gica condizente, pois se tem como proposta a utilizac;ao 

dos recursos tecnol6gicos como ferramentas eficientes no processo ensino

aprend izagem. 
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Diante do exposto pode-se inferir que: 

• Tanto os alunos, quanta os professores, tern consciencia da importancia que 

as novas tecnologias tern para a sociedade e principalmente para a 

educac;ao, resultando em urn trabalho de qualidade; 

• A escassez de recursos e a dificuldade de acesso as novas tecnologias sao 

considerados fatores de relevancia em relac;ao a integrac;ao do mesmos na 

pratica pessoal e profissional, conseqOentemente no interesse dos mesmos; 

• 0 processo de formac;ao ao uso de novas tecnologias na educac;ao foi que 

eram importantes para uma pratica inovadora, umas formas tanto de 

aprendizagem, quanta de entretenimento, principalmente com a disciplina 

Educac;ao e Novas Tecnologias. As outras disciplinam tambem discursaram 

sabre o assunto. 

• A abordagem segregada e confirmada em dais segmentos, caracterizada pela 

forma com que o Projeto Pedag6gico contempla o uso de novas tecnologias 

na educac;ao; 

• A grande maioria procura envolver as novas tecnologias em sua pratica 

pedag6gica, mesmo considerando que os conhecimentos acerca destes 

meios nao foram adquiridos durante a graduac;ao. 

2.4.5. Aplicac;ao das Novas Tecnologias 

As tecnologias estao no nosso cotidiano nao somente como urn recurso, urn 

instrumento, mas como uma manifestac;ao cultural, exercendo influencia no nosso 

comportamento, em nossas concepg6es e no dia-a-dia profissional, nos 
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proporcionando um contato com todo o mundo, com novas linguagens, nova 

maneira de apreender a realidade. 

Quando falamos em tecnologia, comumente, nos referimos as maquinas, a 

equipamentos bern sofisticados. Certamente essas maquinas nao deixam de ser 

uma tecnologia, pois, foram criadas em decorn3ncia de uma necessidade, a fim de 

facilitar a vida do homem. (MERCADO, 1999, P.84). 

Para conceituar tecnologia, parte com exatidao da origem da palavra tecnica, 

que vern do verbo grego tictein que significa criar, produzir, conceber, dar a luz. Para 

os gregos, esta palavra, nao se restringia a equipamentos, mas inclufa toda sua 

relagao com o meio e seus efeitos, sempre questionando o "como" e o "porque". 

Para a autora, a tecnica esta relacionada com a mudanga na modalidade da 

produgao. 0 produtor muda a forma de operar e o resultado dessa mudan<;a afeta a 

comunidade beneficiada. (TAJRA, 2000, p.26). 

A partir daf, TAJRA (2000) "considera que a palavra tecnica teve seu uso com 

sentido restrito a partir da Revolugao Industrial, na qual o importante passou a ser o 

produto, restringindo a tecnica a meros instrumentos". 

Assim sendo, podemos dizer que as tecnologias estao associadas a cada 

epoca historicamente. 

Desde os prim6rdios, o homem buscou na natureza recursos para defender 

sua sobrevivencia em relagao as outras especies, contando com seu raciocfnio e 

habilidade manual, foram criadas ferramentas a partir de pedras, ossos, troncos de 

arvores, entre outros. Os desafios climaticos, de alimentagao, fizeram com que esse 

homem evolufsse socialmente, formando-se grupos, aperfeigoando suas 
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ferramentas, desenvolvendo habitos, costumes, urn sistema de comunicagao, 

portanto, uma cultura peculiar. 

Dar entao se percebe que, com o aperfeigoamento de formas e tecnicas de 

"fazer as coisas", ou seja, a evolugao tecnol6gica, transformou o comportamento 

individual e social do homem. 

Com a evolugao das tecnologias, caracterizada pela velocidade das 

alterag6es no universo informacional, faz com que o homem nao mais se assuste 

com tal avango, mas que o acompanhe, numa busca permanente de conhecimentos. 

A informagao e a comunicagao nao permitem o desenvolvimento do hom~m. 

mas sim, as necessidades humanas que desenvolveram esses meios. E a 

sociedade tecnol6gica e do conhecimento provocando mudangas sociais, 

economicas, onde o fator tecnol6gico nao pode ser negado (TAJRA, 2000, p.26). 

Atualmente, na chamada sociedade tecnol6gica e do conhecimento 

predominam as tecnologias eletronicas de informagao e comunicagao, e ainda a 

utilizagao da informagao como materia-prima, onde o homem percorre por diversas 

culturas atraves destas tecnologias, mudando suas formas de comunicar e adquirir 

conhecimentos. 

Assim, se pode definir segundo Fiorentini citada por Vieira, que as 

Tecnologias da lnformagao e da Comunicagao - TIC sao frutos da articulagao de 

varias formas eletronicas de armazenamento e processamento da informagao, ou 

seja, a informatica, as telecomunicag6es e os meios audiovisuais, a serem 

entendidos como uma nova maneira de representar o conhecimento provocando urn 

redimensionamento dos conceitos ja conhecidos e possibilitando a busca e 

compreensao de novas ideias e valores. 
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3. METODOLOGIA DAS TECNOLOGIAS 

As tecnologias da informac;ao deve ser encaradas como instrumentos de uma 

nova metodologia do ensino-aprendizagem. Estas metodologias devem ser 

possibilitadas aos professores atraves de programas de formac;ao continuadas e 

permanentes. Para tanto devemos rever as polfticas publicas de formac;ao e 

capacitac;ao dos professores. 

3.1. Criatividade de lnovac;ao 

As caracterfsticas da comunicac;ao desenvolvidas pela mfdia em geral 

envolvem urn poder de influencia muito grande em toda sociedade. Uma 

combinac;ao de imagens, sons, uma nova linguagem e c6digos nos tocam tanto 

sensorial, emocional, quanta racionalmente. Nos meios como televisao, vfdeo, 

cinema, computador, entre outros, encontramos a formula de comunicar-se com a 

maioria das pessoas de todas as idades. Fazendo uma articulac;ao entre a imagem e 

uma linguagem diferente. 

Pode-se dizer que, o que vemos implica num apoio ao falarmos, quando 

narramos, e ou contamos hist6rias de diferentes maneiras, aproximando-se cada 

vez mais a imagem com o cotidiano. Portanto imagem e linguagem (escrita ou 

falada), principalmente a falada possibilita uma orientac;ao a significac;ao do 

conjunto. 

Oaf todas as informac;oes transmitidas por estes meios, estao embutidas em 

uma roupagem muito mais sensorial, intuitiva e afetiva, do que racional e abstrata. 
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Alem do mais, todos esses meios estao ligados a urn contexto de lazer, de 

entretenimento, tanto nas crian9as, quanto jovens e adultos. Precisamos aproveitar 

essa expectativa e integrar esses meios as dinamicas de sala de aula. 

Toda essa expectativa advem de urn processo educacional familiar e pela 

propria mfdia. 0 ambiente familiar desenvolve urn conhecimento cultural e afetivo, 

que pode facilitar ou complicar o processo de aprendizagem. 0 contato com a mfdia 

nos possibilita conhecer o mundo, as pessoas e a si mesmo, de forma prazerosa. E 

urn meio que noz seduz inconscientemente, e que nos educa pelo entretenimento. 

A educa9ao escolar deve integrar essas e outras tecnologias ao processo de 

ensino-aprendizagem; compreendendo suas possibilidades de utiliza9ao da forma 

mais abrangente possfvel, essas mudan<(as tecnol6gicas terao urn impacto cada vez 

maior na nossa educa9ao escolar e em nossa vida cotidiana. Os professores nao 

podem ignorar a televisao, o vfdeo, o cinema, o computador, que sao vefculos de 

informa<fao, de comunica<fao, de aprendizagem, de lazer. E preciso, mais do que 

nunca aprender a ler sons, imagens, movimentos e a lidar com eles. 

A escola se especializou em dizer coisas que a crian9a considera certas, mas 

nao reais (nao significativas para a vida), enquanto a televisao, lhe da coisas reais 

embora nem sempre certas (TAJRA, 2000, p.31). 

E necessaria, portanto, que toda comunidade escolar, principalmente os 

professores, modifiquem suas atitudes diante dos meios de informa<fao e 

comunica<fao. E estes, como tais, sao portadores de ideias, emo<f6es, atitudes, 

habilidades.Os professores que anseiam por esta realidade colocam-se como 

mestres e aprendizes, com a expectativa de que por meio da intera9ao estabelecida 
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pela comunicayao didatica com os alunos, a aprendizagem aconte9a para ambos. 

(Kenski). 

A utilizayao dessas tecnologias da informa((ao e comunica<fao e consequencia 

do que somas. Estas ferramentas por si s6 nao permitem uma mudan9a 

transcendental para a educa((ao. E o professor quem pode provocar urn processo 

inovador, ajudado por estes e outros meios. 

0 paradigma ainda presente nas escolas atuais defende que os alunos vern a 

escola com cabe9as iguais, nas quais os conteudos tern formato igual a todos 

alunos, enfatizando-se a memorizayao dos fatos. A apresenta9ao da informa((ao e 

sempre de forma linear, sequencia!, onde o professor, participante ativo, transmite 

todo conteudo pelo livro, textos, quadro, usados em leituras; e o aluno, participante 

passivo, ouve todas as explica96es deste professor, que por sua vez sabe muito 

mais do que ele. Tudo isso em urn ambiente de escuta e recep<fao, isolados de 

outros ambientes. 

A aprendizagem se da atraves da descoberta e o professor passa a ser urn 

guia do aluno. E uma tarefa constante na vida profissional e pessoal de todos 

(GARDNER, 1993, p.24). 

Quando se tala no uso de tecnologias na educa((ao a visao construtivista e a 

indicada, pais 0 ponto de partida do processo ensino-aprendizagem nao e 

simplesmente, nem o sujeito, nem os objetos do conhecimento, mas sim a interayao 

de ambos. Nessa perspectiva, o ensino com tecnologias ocorre viabilizando trocas 

entre o aluno (sujeito da aprendizagem) e a tecnologia (que conta com objetos de 

aprendizagem), atraves das quais se tornem evidentes a assimila<fao e acomoda((ao 

de conteudos. 
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Urn novo paradigma educacional englobando a descoberta, a criaQao, a 

consciencia, indica que, segundo Mercado (1999, p.135), toda instituiQao 

educacional constitua urn ambiente criado para a aprendizagem, rico em meios 

tecnol6gicos, possibilitando ao aluno a construQao do seu conhecimento, 

respeitando seu estilo individual de aprendizagem. 

Assim, o paradigma construtivista considera o conhecimento nao 

transmissfvel, mas construfdo pelo indivfduo, de modo (mica. Segundo VALENTE 

(1995) citando PAPERT (1998, p.65), nesta perspectiva a aprendizagem e sempre 

resultante da relaQao sujeito-objeto, relaQao essa em que os dais termos nao se 

op6em, masse solidarizam, ocorre a interaQao de ambos. 

Nesse contexto o educando e reconhecido como inteligente e ativo, que toma 

iniciativas ao interagir com o mundo e atua sabre ele, construindo suas estruturas 

mentais, cognitivas, na medida das suas necessidades, afliQ6es, e das situa¢es 

que ocorrem. Portanto, a utilizaQao das tecnologias na educaQao expressa seu valor 

em urn contexto social e funcional de continua interaQao, como pratica cognitiva, 

facilitando as trocas inter individuais, a criaQao de projetos pedag6gicos, 

comunicaQao a distancia, redefinindo o relacionamento estabelecido entre professor 

e aluno. 

Segundo Mercado 

0 paradigma construtivista /construcionista se fundamenta em: 
Concep({ao de conhecimento - 0 conhecimento e vista como alga a 
ser construfdo pelo aluno, no contexto de suas rela96es com outras 
pessoas ou objetos. 
0 erro na sala de aula - A fun({ao construtivista dos erros esta no fato 
destes indicarem o nfvel de constru({ao do aluno sabre determinado 
conceito. 
0 papel da intera({ao social e do conflito cognitive - e a constru({ao 
que se realiza mediante a elabora({ao do conhecimento, das praticas 
sociais e da hist6ria.Tais conflitos cognitivos sao favorecidos em um 
contexto que valoriza as intera96es sociais entre os diversos sujeitos 
da comunidade escolar.(MERCADO, 1999, p.56). 
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Assim, a aprendizagem se da como pratica cognitiva, sendo um processo de 

construc;ao em que a aquisic;ao de conhecimentos e de competemcias esta inserida 

no contexto social e funcional da sua utilizac;ao. 

0 paradigma constn..itivista preve a utilizac;ao das tecnologias da informac;ao e 

da comunicac;ao como ferramenta pedag6gica para criar um ambiente interativo que 

proporcione ao educando a capacidade de investigar, refletir, criar o novo a partir do 

conhecido, ser sujeito do processo de construc;ao do seu conhecimento. 

A utilizac;ao das tecnologias da informac;ao por si s6 nao conduz a 

aprendizagem, portanto a introduc;ao desses meios na educac;ao, deve ser 

acompanhada por uma consistente e permanente formac;ao de professores, com 

uma atualizac;ao continua, como participac;ao em eventos e congresses, para que 

estes possam reconhecer as possibilidades e potencialidades que estes meios 

podem oferecer ao processo ensino-aprendizagem. 

Assim, FREIRE (1983) citado por ALMEIDA (2000, p.54) nos coloca atentos a 

seguinte reflexao: 

A educa<;ao nao se reduz a tecnica, mas nao se faz sem ela. Utilizar 
computadores e outras tecnologias na educa<;ao, em Iugar de reduzir, 
pode expandir a capacidade critica e criativa dos nossos meninos e 
meninas. Depende de quem o usa, a favor de que e de quem e para 
que. 0 homem concreto deve se instrumentar com os recursos da 
ciencia e da tecnologia para melhor lutar pela causa de sua 
humaniza<;ao e de sua liberta<;ao.(ALMEIDA, 2000, p.54). 
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4. METODOLOGIA DA PESQUISA 

Para garantir a qualidade e a confiabilidade da pesquisas, utiliza sempre 

· metodologias de pesquisa bibliografica e aprofundamento dos conceitos a respeito 

das tecnologias que podem ser aplicadas ao ensino-aprendizagem.Nao existe, 

porem, uma (mica metodologia de pesquisa correta ou aplicavel para todo e 

qualquer tipo de analise. 0 que determina qual sera utilizada e 0 tipo de estudo e 0 

objetivo da analise. 0 trabalho comec;a na bibliografica e campo para verificar as 

tecnologias disponfveis nas escolas que sao utilizadas no dia-a-dia pelos 

professores e continua com o cuidado na Etapa da coleta de dados, dentro da 6tica 

da pesquisa qualitativa 0 metoda de coleta de informac;oes sera questionario e 

observac;ao de professores e alunos. 

Para garantir a confiabilidade da pesquisas, mantem urn quadro de Pesquisa 

bibliografica e campo para verificar como a polftica publica sao estabelecidas para 

inserc;ao dos professores e alunos na sociedade do conhecimento 

Na aplicac;ao do questionario, nao registra-se o nome do entrevistado. 
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5. ESTUDO DO CASO- COLEGIO ESTADUAL DO PARANA 

A historia do Colegio Estadual se confunde com a do nosso Estado, pelo fato 

de ter sido urn dos primeiros estabelecimentos de ensino por ele passaram muito 

dos nossos lideres em todas as esferas da sociedade paranaense. Desta maneira o 

CEP deve ser sempre objeto de estudo e reflexao. 

5.1. HISTORICO DA CRIA<;AO DO COLEGIO ESTADUAL DO PARANA 

1846 - E criado o Liceo de Coritiba pela Lei N. o 33 de 13 de man;o e 

instalado em sede provisoria no Largo da Matriz, atual Pra<;a Tiradentes. 

1854 - lnaugurada a primeira sede, na rua da assembleia, hoje rua Dr. 

Muricy, entre as atuais ruas Saldanha Marinho e Cruz Machado. 

1872 - 0 Governo Provincial adquire, para a sede do Licea, casa na rua 

Aquidaban, atual rua Emiliano Perneta. 

1876 - Pela Lei n°. 456, de 12 de abril, o Licea passa a denominar-se 

Institute Paranaense. 

1892- Pela Lei n°. 03, de 18 de outubro, o lnstituto passa a denominar-se 

Gymnasia Paranaense, com regulamento proprio. 

1904 - A 3a sede propria e inaugurada na rua Borges de Macedo, atual rua 

Ebano Pereira. 

1918 - E criado o Gymnasia Paranaense Externato, localizado no Palacete 

Loren<;o, na esquina da Avenida Marechal Floriano com a rua Sete de Setembro. 
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1925 - 0 Gymnasia Paranaense lnternato passa para o predio do Colegio 

Diocesano e Seminario, na rua Bispo D. Jose, com subordinac;ao a direc;ao do 

Gymnasia Paranaense Externato. 

1934- E criado, para ingresso no Curso Fundamental, o Curso Pre-Ginasial. 

1936 - 0 Curso Fundamental de 5 anos e acrescido ao Curso Complementar 

de 2 anos,compreendendo as classes Pre-medico,Pre-jurfdico e Pre-engenheiro. 

1942- Decreta n°. 614, de 10 de junho, o Gymnasia passa a denominar-se 

Coh~gio Paranaense-Externato. A Reforma Capanema transforma o Curso 

Fundamental em Curso Ginasial, com quatro anos de durac;ao e o Curso 

Complementar em Curso Colegial, de tres anos, com o Classico e Cientifico. 

1943 - 0 Presidente da Republica, Getulio Vargas, pelo Decreta n°. 11232, 

de 6 de janeiro,mt.ida a denominac;ao para Colegio Estadual do Parana. 

E a lanc;ada a pedra fundamental do novo predio, na prac;a Santos Andrade, 

no local onde hoje esta o Teatro Guaira. 

1944 - o lnterventor Manoel Ribas desapropria a Chacara da Gloria (Chacara 

da "Nha Laura"),na Avenida Joao Gualberto,iniciando-se ai a construc;ao da atual 

sed e. 

1950 - Em 29 de marc;o e inaugurada a sede atual, pelo Presidente da 

Republica, General Eurico Gaspar Dutra, pelo Ministro da Educac;ao e Cultura 

Professor Clemente Mariani, e pelo Governador do Estado, Moises Lupion. 

1951 - lnaugurada em outubro as areas desportivas do Colegio, 

compreendendo piscinas, ginasio, pista e campo. 

1953 - Fundada a Associac;ao de Pais e Mestres. 
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1964 - A Lei Estadual n°. 4978, de 5 de dezembro,estabelece o Sistema 

Estadual de Ensino,transformando o Colegio Estadual em 6rgao proprio da 

Secretaria de Estado da Educagao e Cultura,facultando-lhe autonomia 

administrativo-financeiro. 

1968 - E criado o Observat6rio Astronomico do COLEGIO ESTADUAL DO 

PARANA, pela Portaria n°. 204, de 16 de setembro. 

1974- A Lei n°. 6636, de 29 de novembro, transforma o Colegio em 6rgao de 

Regime Especial, subordinado a Secretaria de Estado da Educagao. 

1975 - Em 23 de dezembro, pelo Decreta n°. 1358, o Colegio passa a 

denominar-se Complexo Escolar Colegio Estadual do Parana - Ensino Regular e 

Supletivo de 1° Grau e Ensino de 2° Grau, compreendendo os Grupos Escolares: 

Prof0
• Brandao, Amancio Mora, Tiradentes, Dona Carola, Conselheiro Zacarias, Aline 

Pichet, Dr.Xavier da Silva. 

1978 - Em 27 de abril, o Planetaria Professor Francisco Jose Gomes Ribeiro 

teve suas instalagoes inauguradas. 

1979 - Em 8 de maio foi criado oficialmente o Museu Guido Straube. 

1990 - Pela Resolugao n°. 2348, de 16 de agosto, foi aprovado novo 

Regimento lnterno do Colegio,reformulando a estrutura organizacional. 

1994 - Em 1 0 de margo,sao tombados pelo Patrimonio Publico Hist6rico do 

Estado a area ffsica eo terreno do Colegio,atraves da inscrigao n°. 118 Processo n°. 

03.1nauguradas as instalagoes do Observat6rio Astronomico Professor Dr. Leonel 

Moro,localizado em Campo Magro,Aimirante Tamandare,em area de 5000 m2,doada 

pelo casal Antonio Lori e Eliana Maria Cordeiro de Souza. 
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1995 - Pel a Resoluc;ao n°. 1114, de 27 de margo, e extinto o Ensino de 1 o 

Grau, passando o Estabelecimento de Ensino a denominar-se Coh~gio Estadual do 

Parana - Ensino de 2° Grau.lnaugurada a Rede de Informatica Administrativa e 

Pedag6gica.Comemorac;ao dos 45 anos de inaugurac;ao do atual predio. 

1998 - Pela Resoluc;ao n°. 3120- SEED e Deliberac;ao n°. 003 - CEE, o 

Estabelecimento de Ensino passa a denominar-se COLEGIO ESTADUAL DO 

PARANA- ENSINO MEDIO E PROFISSONAL, a partir de 02 de outubro. 

1999 - lmplantac;ao gradativa do Ensino Media, da LOB 9394/96, com 

alterac;ao do calendario escolar para 200 dias e sistema de avaliac;ao semestral. 

2001 - Solicitada a cessac;ao definitiva dos cursos profissionalizantes 

amparados pela LOB 5692/71.Pela Resoluc;ao 3160/2001, e autorizado o 

funcionamento dos cursos de Educac;ao Profissional de Nfvel Tecnico, aprovado 

pela PARANATEC. 

2002 - A partir de 01 de julho, a nomenclatura do estabelecimento do 

estabelecimento volta a ser COLEGIO ESTADUAL DO PARANA- ENSINO MEDIO 

E PROFISSIONAL,pela Resoluc;ao n°. 3160/2001. Autorizac;ao e Reconhecimento 

dos Cursos P6s Media Tecnico em Hospitalidade (Resoluc;ao n°. 174, de 23 de 

janeiro), Tecnico em Informatica (Resoluc;ao n°. 173, de 23 de janeiro) e Tecnico em 

Secretariado (Resoluc;ao n°. 465, de 18 de fevereiro). 

2003 - Renovac;ao de Reconhecimento do Ensino Media e Profissional, 

Resoluc;ao 3415, Diario Oficial 6619, de 03 de dezembro.Aprovac;ao da Proposta 

Curricular para implantac;ao de Cursos de Educac;ao Profissional Nfvel Tecnico, 

integrado ao Ensino Media (04 anos), Parecer n°.1 09503, de 18 de dezembro, do 

Conselho Estadual de Educac;ao. 
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2004 - lnicio, de forma gradativa (Noturno ), dos Cursos integrados de 

Comunicagao e Artes e de Edificagoes e os Cursos Subsequentes de Administragao, 

Hospitalidade, Informatica e Secretariado. 

2005 - lnicio, de forma gradativa (Diurno), dos Cursos lntegrados de 

Comunicagao e Artes e de Edificagao . 

. 2004/2006 - Processo de discussao e realimentagao do Projeto Politico -

· Pedag6gico. 

2006 - Autorizagao dos Cursos Tecnicos Subsequentes: Administragao 

(Resolugao n°. 649/06, de 03/03/2006), Hospitalidade (Resolugao n°. 1014, de 

22/03/2006), Informatica (Resolugao n°. 3231/06, de 05/07/2006), Secretariado 

(Resolugao n°. 848/06, de 13/03/2006). 

2006 - Encaminhamento de Proposta para Ensino Profissional Subsequente 

dos Cursos de Edificagoes e Audio - Visual. 

2006-160 anos de fundagao do COLEGIO ESTADUAL DO PARANA. 

5.1.1 Estrutura do Colegio 

A estrutura do Colegio Estadual e urn espago privilegiado para o 

desenvolvimento do ensino-aprendizagem. Pais possui uma excelente infra-estrutura 

com Ginasio de Esporte, Laborat6rio nas mais diversas disciplinas e tambem Salao 

Nobre e Anfiteatro. Alem disso, possui conexao de Internet banda larga. Na parte 

pedag6gica possui diversas coordenagoes inclusive par disciplina. 
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5.1.2. Localiza9ao da Sede e lnstala96es 

0 Colegio Estadual do Parana possui um espa9o flsico privilegiado pela 

localiza9ao e tamanho da area que e disponibilizada para seus alunos, professores e 

funcionarios, e que acolhe diferentes eventos artfsticos, cientfficos e culturais da 

capital, do Estado e Nacional, constituindo, assim num espa9o integrado as 

necessidades sociais da Comunidade. 

Colegio Estadual do Parana - Ensino Media e Profissional, vinculado a 

Secretaria do Estado da Educa9ao, localiza-se em predio proprio no Bairro Centro, 

situado a Avenida Joao Gualberto, n° 250, entre as ruas Luiz Leao, Padre Antonio e 

Avenida Agostinho Leao Junior, ocupando uma area total de 40.000 m2
, e uma area 

construfda de 20.000 m2
. A edifica9ao comporta 47 salas de aula, 4 Laborat6rios de 

Informatica, Laborat6rio de Qufmica, Laborat6rio de Ffsica, Laborat6rio de Biologia, 

salas especiais para a Escolinha de Arte,ampla e moderna area de Educa9ao Ffsica 

e Desporto,inclusive piscinas e campo de futeboi.Aiem de todos esses ambientes, 

ha a sala que abriga o Museu Guido Straube e tambem amplo e arejado Refeit6rio e 

mais a Cantina Escolar. 

5.1.3. Legisla9ao Criando o Colegio Estadual do Parana 

Faz parte do Colegio Estadual do Parana - Ensino Media e Profissional: o 

Canteiro de Obras (localizado no Bairro de Santa Felicidade, a Rua Angela Dall 

Osto, n° 201, com 7928 m2
), Observat6rio Astronomico e Planetaria, no Municipio de 

Campo Magro. 
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Conforme Resoluc;ao n°. 3138/92, o Coh3gio Estadual do Parana - Ensino 

Medio e Profissional, criado pela Lei n°. 33, de 13 de margo de 1846, transformando 

em 6rgao de Regime Especial pela Lei n°. 6636, de 29 de novembro de 1974, nos 

termos da Lei n°. 8485, de junho de 1987, de acordo com o titulo II, Art. 6°- "a 

administrac;ao direta ( ... )", lnciso Ill " 6rgao de Regime Especial, criados por Lei, 

com autonomia relativa,resultantes de desconcentrac;ao administrativa de Secretaria 

de Estado ( ... )", "( ... ) expressa-se na facilidade de : a) contratar pessoal para 

atividades temporarias pelo regime de legislac;ao trabalhista; b) contar como quadro 

de pessoal CL T; c) manter contabilidade propria; d) celebrar convenios com pessoas 

flsica e jurfdicas; e) dispor de dotac;ao orc;amentaria global; f) constituir fundos 

rotativos ou especiais. 

Conforme a Lei n°. 6636/74, no seu artigo 120,"ficam transformados em 

6rgao Publico de Regime Especial, nos termos do lnciso Ill, do Artigo 6° desta Lei: 

0 Colegio Estadual do Parana,subordinado a Secretaria da Educac;ao e da Cultura". 

5.1.4. Area de Atuac;ao do Colegio Estadual do Parana 

0 Colegio Estadual do Parana - Ensino Medio e Profissional oferece as 

seguintes modalidades de ensino: Ensino Medio Regular, com durac;ao de 3 (tres) 

anos; Educac;ao Profissional Tecnica de Nfvel Medio; 

- Curso Tecnico lntegrado, com durac;ao de 4 (quatro) anos: Comunicac;ao e 

Artes; Edificac;oes; 

- Curso Tecnico Subsequente, com durac;ao de 1 (urn) ano: 
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- Administragao; Hospitalidade; Secretariado; Edificagoes e Produgao em 

Audiovisual. 

- Curso Tecnico Subsequente com duragao de urn ano e meio: Informatica. 

5.2. COMPOSI<;AO E GESTAO ESCQLAR 

0 Colegio Estadual do Parana - Ensino Media e Profissional, e dotado da 

seguinte estrutura organizacional: 

- Equipe de Diregao: 

- Diregao Geral; Assessoria Tecnica; Assessoria de Gabinete; Assessoria 

Juridica. 

- Diregao Auxiliar; Secretaria Geral; Secretaria Auxiliar. 

- Divisao Educacional: 

a) Chefia da Divisao Educacional 

a.1) Assessoria de Divisao Educacional 

a.2)Coordenagao Pedag6gica 

a.3)Coordenagao de Curso e Disciplina 

a.4 )Corpo Docente 

a.5)Conselho de Classe 

a.6)Coordenagao de Estagio 

a. 7)Biblioteca 

a.8)Audiovisual 



- Nlvel de Assessoramento 

a)Grupo Auxiliar Administrativo - GAA 

b )Grupo Auxiliar de Recursos Humanos - GARH 

c)Grupo Auxiliar Financeiro- GAF 

d) Grupo Auxiliar de Planejamento - GAP 

- 6rgaos Complementares 

a)Associac;ao de Pais, Mestres e Funcionarios- APMF. 

b)Gn3mio Estudantil- GECEP 

c)Setor de Atividades Desportivas Especializadas 

d)Centro de Unguas- CELICEP 

e)lnformatica do Colegio Estadual do Parana -INFOCEP 

f)Escolinha de Arte do Colegio Estadual do Parana 

g)Museu Guido Atraube 
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h)Observat6rio Astronomico Professor Dr. Leonel Moro e Planetaria Professor 

Francisco Jose Gomes Ribeiro 

i)Setor Odontol6gico 

5.2.1. Estrutura Humana do Colegio Estadual do Parana 

Total de alunos matriculados: .................................................................... .4.444 

- Perlodo Matutino: ..................................................................................... 1. 7 44 

- Perlodo Vespertino: .................................................................................. 1.747 

- Perlodo Noturno: ........................................................................................ 953 
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Total de Turmas: ............................................................................................ 117 

Total de Servidores: ....................................................................................... 403 

-Em Regencia: .............................................................................................. 264 

-Em Apoio I Tecnico Pedag6gico: ................................................................ 139 

5.2.2. Metodologia do Colegio 

No ano de 2006, o Colegio Estadual do Parana completa 160 anos de historia 

e nao poderia haver momenta mais oportuno para que a Comunidade Educativa que 

o constr6i, resgate a sua memoria e apresente, numa sintetica cronol6gica, urn 

pouco do este Colegio fez e continua fazendo pela Educagao do Parana. 

5.2.3. Projeto Polftico-Pedag6gico 

Ao analisar o projeto polftico pedag6gico do Colegio Estadual do Parana 

podemos observar uma preocupagao efetiva com a democracia interna e com uma 

efetiva construgao de uma sociedade voltada para a maioria das pessoas. Em vario 

momenta em seu marco Situacional se ve critica a concepgao de educagao voltada 

ao neoliberalismo apontando que esta opgao leva ao individualismo, desemprego e 

por consequencia a miseria e exclusao social. Verificamos uma vontade de construir 

uma escola baseada nas concepgoes progressista que busca uma efetiva 

participagao das camadas populares da sociedade para tanto buscam 

fundamentagao em autores como FRIGOTTO, PARO e outros. 
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A estrutura ffsica do Colegio Estadual do Parana demonstrada no Projeto 

Polftico Pedag6gico deixa muito nltido de que em relac;ao a demais escola publica 

ele e privilegiado, em relac;ao a carga horaria observamos que os alunos do diurno 

tambem tern opc;oes a mais pois sua carga horaria e de 28h/a. 0 corpo docente 

passa por exame classificat6rio para o ingresso. Ainda a respeito da estrutura 

pedag6gica encontramos diferenc;as em relac;ao as outras escolas, pois o mesmo 

tern coordenac;oes por disciplinas. 

0 marco conceitual reforc;a as ideias relacionadas anteriormente, e que 

faremos uma analise das varias concepc;oes relatada no mesmo. 

5.3. POLiTICA EDUCACIONAL 

Toda Visao de Educac;ao encontrada no Projeto Polftico Pedag6gico do 

Colegio Estadual do Parana esta fundamentada nas visoes progressistas, levando 

em conta o homem com sujeito hist6rico e social que pode transformar suas ac;oes 

em conhecimento e, portanto e senhor da sua propria hist6ria. Desta maneira 

podemos afirmar que o Colegio Estadual do Parana esta de acordo com as diretrizes 

da SEED, bern como busca a construc;ao de uma sociedade mais humana e com 

oportunidade para todos. 

5.4. ADEQUAQAO DAS TECNOLOGIAS 

0 Projeto Politico Pedag6gico do Colegio Estadual do Parana demonstra uma 

visao de tecnologia que leva em conta em antes de tudo o ser humano, ao 
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estabelecer criterios para a relac;ao tecnologias e ensino-aprendizagem para 

transformar as informa<;Oes advindas dos aparatos tecnologicos em conhecimento. 

Encontramos observac;oes que dao conta da necessidade das Escolas estarem 

equipadas com as modernas inovac;oes para a formac;ao de homens e mulheres do 

nosso tempo. 

5.5. LEVANTAMENTO DE INFORMA<;OES SOBRE AS TECNOLOGIAS 

Recursos tecnologicos em funcionamento, de responsabilidade do setor, 

disponfvel aos professores para usa em aulas e atividades diversas: 3 laboratories 

com 16 computadores cada;Acesso a lnternet;Softwares Educacionais; 

5.5.1.Perfil media dos equipamentos 

Laboratorio de Informatica n. o 316. 

Quantidade de maquinas: 16 

Perfil dos equipamentos (Computadores): 

Processador: AMD K6 266 

Memoria: 3 maquinas com 64Mb (memoria ram), 5 maquinas com 96Mb,5 

maquinas com 128Mb e 1 maquina com 160Mb (memoria ram). 

Toda as maquina possuem HD de 3.2 GB (Giga) 

Duas maquinas necessitam da troca de cd-rom (I e J) 



Laboratorio de Informatica n. 0 318. 

Quantidade de maquinas: 16 

Perfil dos equipamentos ( Computadores): 

Processador: AMD K6 266 
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Memoria: 1 maquina com 32Mb( Memoria ram), 1 com 64Mb e as restantes 

com 128Mb 

HD: 3 maquinas com 528Mb, 1 com 540Mb,2 com 1.2Gb, 1 com 2Gb,8 

maquinas com 3.2Gb e 1 com 1OGb. 

0 Em todas as maquinas o cd-rom esta funcionando. 

Laboratorio de Informatica n. 0 330. 

Quantidade de maquinas: 16 

Perfil dos equipamentos (Computadores): 

Processador: 6 maquinas com AMD K6 266 e 1 0 maquinas com Pentium 

MMX200 

Memoria: 1 0 maquinas com 32Mb, 3 com 64Mb e 3 com 128Mb 

HD: 1 maquina com 1.2Gb,9 com 2Gb,5 com 3.2Gb e 1 com 20Gb 

1 cd-rom precisa ser substituido 

5.5.2. Recursos Materiais 

QUANTIDADE DE EQUIPAMENTOS I ESPECIFICAQAO 

12 TV NfDEO; TV /DVD 

14 RETROPROJETOR 
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01 PROJETOR DE SLIDE 

03 DATA-SHOW 

08 APARELHOS DE SOM 

01 CAMERA FOTOGRAFICA ( digital ) 

01 CAMERA ANALOGICA 

02 FILMADORAS DIGITAIS 

3.800 CONTEUDOS EM MfDIA VHS 

80 CONTEUDOS EM MfDIA DVD 

5.5.3.Recursos Hurnanos 

Possuern quatro professores e urn tecnico especializado na area de recursos e 

tres estagiarios (urn por turno) 

5.6. CONSOLIDAQAO, ANALISE E DISCUSSAO DOS RESULTADOS DA 

PESQUISA 

Os Resultados da pesquisa que foi realizada dernonstrarn a necessidade urgente 

de polftica publica que busque a forrnac;ao dos professores baseada nas tecnologias 

da inforrnac;ao. 
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5.6.1. Perfil do Professor e Tempo de Atua9ao na Area de forma9ao 

Com uma media de 3 professores com a idade mfnima de 20 a 25 anos e 5 

professores com a idade maxima de 55 a 60 a nos, estao a mais de 1 0 a nos entre a 

educa9ao eo ensino media. 

TABELA- 01 -Perfil do Professor: 

I DADE 20-25 25-30 35-40 40-45 45-50 55-60 

MEDIA 

03 04 10 04 04 05 

Professores Professores Professores Professores Professores Professores 

ATUACAO EDUCACAO EN SINO ENSINO MEDIA DE 

FUNDAMENTAL MEDIO ATUACAO NA 

AREA DE 

FORMACAO 

TEMPO DE 

~ ATUACAO ~ ~ 
DE 1 A 10 11 09 13 

ANOS Professores Professores Professores 

DE 10 A 20 10 09 12 

ANOS Professores Professores Professores 

DE 20 A 30 06 03 04 

ANOS Professores Professores Professores 

DE 30 A 40 02 zero 01 

ANOS Professores Professores Professores 

Fonte: PesqUisa reahzada pelo autor 

5.6.2. Forma9ao Academica dos Professores Segundo seu Grau de Forma9ao 

Pode-se notar que somente 9 professores possuem o mestrado, e o restante 

baseia-se entre cursos de gradua9ao e p6s-gradua9ao e licenciatura. 
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TABELA- 02 - Formagao Academica do Professores: 

ORDEM CURSO DE APERFEICOA- POS- MESTRADO DOUTORAD 

GRADUACAO MENTO GRADUACAO I 0 

ESPECIALIZA-

c;A.o 
Total 30 11 28 09 

Professores Professores Professores Professores 

Licenciatura 

~ 

Ciencias 04 02 03 01 

Bio16gicas Professores Professores Professores Professores 

Educac;ao 02 01 01 01 

Fisica Professores Professores Professores Professores 

Quimica 01 

Professores 

Hist6ria 01 01 

Professores Professores 

Fisica 01 01 

Professores Professores 

Matematica 02 

Professores 

Fonte:Pesquisa realizada pelo autor. 
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TABELA - 03 - Recursos I Estrutura - o que existe de tecnologias na Escola I 

Colegio Estadual do Parana: 

RECURSOS I TEM DESCONHECEM 

ESTRUTURA CONHECIMENTO ou NAO TEM 

CONHECIMENTO 

Laboratories de 19 09 

Informatica Professores Professores 

Salas de Video 19 11 

Professores Profess6res 

Multimeios I 13 17 

Retroprojetor Professores Professores 

Data Show 22 08 

Professores Professores 

Copiadora 21 09 

Professores Professores 

Filmadora 17 13 

Professores Professores 

Videocassete 19 11 

Professores Professores 

Maquina Fotografica 09 20 

Anal6gica Professores Professores 

Maquina Digital 15 14 

Professores Professores 

Nao Responderam 06 

Fonte:Pesquisa realizada pelo autor. 



Grafico 1: Conhecimento dos Recursos e Estrutura 
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68 

Observa-se que 13%> e 12°/o dos entrevistados tern conhecimento amplo em 

alguns meios das tecnologias da informa9ao disponfveis no colegio. 

Um percentual de apenas 4°/o demonstrou falta de conhecimento e interesse 

perante as tecnologias da informa9ao opinando por nao responder. 

Pode-se observar nesse grafico que 17% dos entrevistados desconhecem e 

ou nao tem conhecimento sobre as tecnologias da informa9ao, e um percentual de 

5% opinaram por nao responder. 
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TABELA 04 - Conhecimento das metodologias e operacionalizagao dos recursos 

tecnol6gicos. 

Como voce organiza a utilizagao das tecnologias existentes no colegio na semana: 

DIAS DA TO DOS OS A CADA TRES DIAS UMDIA OUTROS: DEPENDE 

SEMANA DIAS DOIS DIAS DO PLANEJAMENTO 

ou QUANDO 

NECESSARIO 

05 02 02 04 17 

Professores Professores Professores Professores Professores 

Fonte:Pesquisa realizada pelo autor. 
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TABELA 05 - Expectativas para o futuro. 

a)Qual o papel das tecnologias no desenvolvimento humano: 

PRIORIDADE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Propiciar 
diversio, 6 0 1 1 1 2 5 5 2 0 
lazer e 
melhorar a 
qualidade de 
vida das 
pessoas. 
Organizar as 
informa~oes. 2 5 2 3 7 0 2 0 0 0 

Desenvolver 
0 1 1 6 5 3 3 0 2 0 1 
conhecimento 
pel a 
facilidade das 
pesquisas. 
Auxiliar na 
gestio do 1 1 2 1 1 6 4 4 1 0 
tempo para 
ter mais 
tempo junto a 
familia. 
Facilitar e 
agilizar OS 2 7 1 5 2 0 3 1 0 0 
processo 
para acessa 
as 
informa~oes. 
Pre para as 
pessoas para 2 0 5 1 3 2 5 3 0 0 
enfrentar OS 
desafios do 
cotidiano. 
Auxiliar no 
processo de 6 5 2 4 1 3 0 1 0 0 
comunica~io 

e intera~io i 

como mundo 
globalizado. 
Evitar 0 
trabalho 1 2 1 1 3 6 1 6 0 0 
repetitive nas 
organiza~oes. 

Nio 
responderam. 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 

Fonte:Pesquisa realizada pelo autor. 



Graficosreferentes a tabela 05 - Expectativas para o futuro. 

Grafico 2 - Qual o papel das tecnologias no desenvolvimento humano: 
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Erro! Indicador nao definido.Quando perguntado sobre as tecnologias no 

desenvolvimento humano com um grau de prioridade 1 ou seja,com meta principal 

30°/o nao souberam responder, e 20°/o desses entrevistados entram em um impasse 

c 
alegando que o uso dessa tecnologia sera para propiciar diversao,lazer e melhorar a 

qualidade de vida das pessoas, e ou auxiliar no processo de comunica~ao e 

intera~ao com o mundo globalizado, junto a um percentual de 3°/o que acham que a 

tecnologias da informa~ao sao para auxiliar na gestao do tempo para ter mais tempo 

junto a famflia e desenvolver o conhecimento pela facilidade das pesquisas. 
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Com base ao grau de prioridade 2 como satisfat6rio ao papel das tecnologias 

no desenvolvimento humano 30°/o nao souberam responder, e 23o/o desses 

entrevistados acreditam que o uso dessas tecnologias vai facilitar e agilizar o 

processo para acesso as informa<;oes,entrando em um impasse de 17% alegando 

que o uso dessa tecnologia sera para organizar as informa<;oes, e ou auxiliar no 

processo de comunica<;ao e intera<;ao com o mundo globalizado, junto a um 

percentual de 3°/o que acham que a tecnologias da informa<;ao sao para informa<;ao 

sao para auxiliar na gestao do tempo para ter mais tempo junto a famflia e 

desenvolver o conhecimento pela facilidade das pesquisas. 

( 
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Prioridade 3 
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Com base ao grau de prioridade 3 ao papel das tecnologias no 

desenvolvimento humano 32%> nao souberam responder, e 21 °/o desses 

entrevistados acreditam que o uso dessas tecnologias vai desenvolver o 

conhecimento pela facilidade das pesquisas,entrando em um impasse de 7% 

alegando que o uso dessa tecnologia sera para organizar as informa<;oes, e ou 

auxiliar no processo de comunica<;ao e intera<;ao com o mundo globalizado e auxiliar 

na gestao do tempo para ter mais tempo junto a famflia , a um percentual de 3%> 

que acham que a tecnologias da informa<;ao sao para informa<;ao sao para auxiliar 

no processo de comunica<;ao e intera<;ao com o mundo globalizado, e assim facilitar 

e agilizar os processos para acessar as informa<;oes, de tal modo proporcionar 

diversao,lazer e melhorar a qualidade de vida das pessoas. 
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Com base ao grau de prioridade 4 ao papel das tecnologias no 

desenvolvimento humano 31 °/o nao souberam responder, e 13%> desses 

entrevistados acreditam que o uso dessas tecnologias vai auxiliar no processo de 

comunica~ao e intera~ao com o mundo globalizado,entrando em um impasse de 3%> 

alegando que o uso dessa tecnologia sera para propiciar diversao,lazer e melhorar a 

qualidade de vida das pessoas, para auxiliar na gestao do tempo para ter mais 

tempo junto a famflia,preparar as pessoas para enfrentar os desafios do cotidiano e 

evitar trabalho repetitive nas organiza~oes . 
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Com base ao grau de prioridade 5 como razoavel ao papel das tecnologias 

no desenvolvimento humano 31 °/o nao sou be ram responder, e 3%> desses 

entrevistados acreditam que o uso dessas tecnologias sera para auxiliar no processo 

de comunica9ao e intera9ao com o mundo globalizado, para auxiliar na gestao do 

tempo para ter mais tempo junto a famflia e, alem de proporcionar diversao,lazer e 

melhorar a qualidade de vida das pessoas. 
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Ao grau de prioridade 6 ao papel das tecnologias no desenvolvimento 

humano 30°/o nao souberam responder, e 19°/o desses entrevistados acreditam que 

o uso dessas tecnologias sera para evitar trabalho repetitivo nas organiza96es. 
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A prioridade 7 ao papel das tecnologias no desenvolvimento humano 32%) 

nao souberam responder, e 3%> desses entrevistados acreditam que o uso dessas 

tecnologias sera para evitar trabalho repetitivo nas organizaQoes, enquanto a maioria 

acredita que e para proporcionar diversao e lazer para a melhora de qualidade de 

vida das pessoas. 

Prioridade 8 
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A prioridade 8 ao papel das tecnologias no desenvolvimento humano 30°/o 

nao souberam responder, e 3°/o desses entrevistados acreditam que o uso dessas 

tecnologias sera para facilitar e agilizar os processos para acesso as informa96es e 

auxiliar no processo de comunicaQao e intera9ao com o mundo globalizado, 

enquanto a maioria diz que vai ser para evitar o trabalho repetitivo nas organiza96es. 
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A prioridade 9 de insatisfa<;ao ao papel das tecnologias no desenvolvimento 

humano 75°/o nao souberam responder,nao sabendo ao que realmente se tratava e 

os 17%) que optaram por responder alegam que o uso dessas tecnologias sera para 

proporcionar diversao e lazer na melhora da qualidade de vida de cada um. 
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Ao grau prioridade 1 0 como muita insatisfa~ao 90°/o nao sou be responder, 

nao sabendo ao que real mente se tratava e os 1 0°/o que optaram por responder 

alegam que o uso dessas tecnologias poden~ desenvolver o conhecimento pela 

facilidade das pesquisas. 
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a) Qual sua visao a respeito das tecnologias no futuro aplicado ao ensino 

aprendizagem? 

NOT AS DE 
PRIORI DADE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Melhorar a relac;ao 
aluno I professor. 3 2 0 1 2 2 3 3 6 0 

Organizar a 
estrutura da 1 1 1 1 2 1 4 4 6 0 
escola. 

Desenvolver OS 
conteudos 4 0 3 4 1 3 3 3 1 0 
escolares. 

Trazer para sal a 
de aula a vivencia 
dos estudantes. 1 1 1 1 7 3 3 3 2 0 

Compartilhar com 
os estudantes os 
ensinamentos das 
tecnologias 2 1 5 6 2 4 1 1 0 0 
aplicadas. 
Estabelecer 0 

processo de 
interac;ao com 0 5 5 2 2 1 0 6 1 0 0 
mundo real. 

Fortalecer a 
interac;ao do meio 
social /real com a 3 3 5 2 2 1 1 3 2 0 
escola. 

Demonstra as 
tecnologias 
disponiveis para 1 7 3 3 2 5 0 1 0 0 
facilitar 0 

aprendizado. 
Chamar a atenc;ao 
dos estudantes 
para as 
possibilidades do 1 2 2 2 3 4 0 3 3 1 
uso das 
tecnologias. 
Nao responderam. 8 

8 8 8 8 8 8 8 8 8 
Fonte:PesqUisa reahzada pelo autor 
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Grafico 3 - Qual sua visao a respeito das tecnologias no futuro aplicado ao 

ensino- aprendizagem? 
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Sobre a visao a respeito das tecnologias no futuro ao ensino- aprendizagem 

no grau de prioridade 1, 29%> nao souberam responder, portanto 18°/o concordam 

que o uso dessas tecnologias vai estabelecer o processo de intera~ao com o mundo 

real, um percentual de 3°/o entram em um impasse entre a organiza~ao e estrutura 

da escola,fortalecer a intera~ao do meio social I real com a escola e demonstra as 

tecnologias disponfveis para facilitar o aprendizado. 
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Dos entrevistados 27%> nao souberam responder, quando 23%> concordam 

que o uso dessas tecnologias vai demonstrar as tecnologias disponfveis para facilitar 

o aprendizado. 
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Dos entrevistados 26%> nao souberam responder, quando 17%> acreditam que 

o uso dessas tecnologias vai ser para chamar a atenc;ao dos estudantes para as 

possibilidades do uso das tecnologias. 

Prioridade 4 
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• chamar a aten~o 

• Nao responderam 

Dos entrevistados 27%> nao souberam responder, sendo que 20°/o acreditam 

que o uso dessas tecnologias vai compartilhar com os estudantes os ensinamentos 

das tecnologias aplicadas. 
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No grau de prioridade 5 considerado razoavel, dos entrevistados 26%> nao 

souberam responder, 23°/o concordam que o uso dessas tecnologias vai trazer para 

as salas de aula a vivencia dos estudantes. 
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Dos entrevistados 26°/o nao souberam responder, 16°/o acreditam que o uso 

dessas tecnologias demonstra as tecnologias disponfveis para facilitar o 

aprendizado, e 1 0°/o diz que o uso dessas tecnologias vai trazer para a sala de aula 

a vivencia dos estudantes. 
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Prioridade 7 
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Em um grau de prioridade 7 sobre a visao a respeito das tecnologias no 

futuro ao ensino - aprendizagem , 29°/o dos entrevistados nao souberam responder, 

em um impasse de 3o/o entre o uso dessas tecnologias vai fortalecer a intera9ao do 

meio social/ real com a escola e melhorar a rela9ao aluno I professor. 
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Sobre a visao a respeito das tecnologias no futuro ao ensino- aprendizagem, 

28°/o dos entrevistados nao souberam responder, quando encontrado um impasse 

de 3% entre o uso dessas tecnologias vai demonstrar as tecnologias disponlveis 

para facilitar o aprendizado, estabelecer o processo de intera9ao com o mundo real 

e compartilhar com os estudantes os ensinamentos das tecnologias aplicadas. 
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Em um grau de prioridade 9 de insatisfa9ao,29% dos entrevistados nao 

sou be ram responder, enquanto em um impasse de 21 °/o entre o uso dessas 

tecnologias acreditam que ela vai melhorar a rela9ao aluno I professor fortalecer a 

intera9ao do meio social I real com a escola e melhorar a rela9ao aluno I professor e 

organizar a estrutura da escola. 
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Em um grau de prioridade 10 de muita insatisfa9ao, 89°/o dos entrevistados 

nao souberam responder, e 11% afirmam que esse uso seja para chamar a aten9ao 

dos estudantes para as possibilidades do uso das tecnologias. 
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Graficos 4 - Qual o papel do professor no processo de ensino-aprendizado em 

futuro proximo, considerando a evolu~ao e tendencias das novas tecnologias? 

F oram Objetivos 

Nao tiveram nexo 
e Objetividade nas 
respostas 

o Nao responderam 

Considerando a evolu9ao e tendencias das novas tecnologias 57%> nao 

tiveram nexo e nem objetividade nas respostas mostrando falta de interesse pelo 

conhecimento, e 30°/o optaram por nao responder. 



Grafico 5 - Qual a sua posi~ao sobre a 33
• Gera~ao de Internet? 

Foram Objetivos 

Nao tiveram nexo 
e Objetividade nas 
respostas 

o Nao responderam 
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Quando questionado a posi9ao sobre a 33
. Gera9ao de Internet 77°/o optaram 

por nao responder e 13°/o nao tiveram nexo e nem objetividade nas respostas 

mostrando falta de interesse pelo conhecimento. 
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6. CONSIDERACCES FINAlS 

Ao concluir nosso estudo e verificar os resultados apresentados podemos 

afirmar que nao temos nada a concluir ao contrario devemos ter mais 

questionamentos do que solu96es. A resposta provis6ria que estabelecemos em 

nosso anteprojeto se confirmou com a pesquisa realizada, mas devemos alertar que 

nao conseguimos o numero necessaria para ter uma variavel confiavel, ou seja, de 

100 questionarios distribufdos s6 recebemos de volta 30, foi com este universo que 

realizamos o nosso relat6rio final. 

Devemos fazer este alerta para os possfveis questionamentos que poderao 

tentar invalidar os resultados. Podemos observar urn descompassos entre o que 

esta escrito no Projeto Politico Pedag6gico do Colegio Estadual do Parana e a 

pratica do dia-a-dia em rela9ao a pratica dos professores. Tambem observamos por 

parte da Equipe Tecnico-Pedag6gica e tambem da atual Dire9ao do CEP, uma 

preocupa9ao enorme para tentar buscar solu96es para a constru9ao de urn colegio 

voltado para as camadas mais populares da sociedade, ou seja, uma educa9ao 

democratica que visa a constru9ao de sujeitos autonomos que possam participar e 

atuar no seio da sua comunidade e antes de tudo ter uma preocupa9ao para 

transforma9ao. Verificamos isto pelo fato de que tanto as Equipe Tecnico

Pedag6gica e a Dire9ao contribuiu · o possfvel para que todos os questionarios 

fossem devolvidos para termos uma variavel confiavel. Devemos tambem destacar 

que o CEP esta passando por uma total reformula9ao em todos os sentidos, quer 

seja ffsica como humana. Podemos observar uma busca por melhor estrutura da 

rede ffsica de informatica com novos servidores, onde poderao reformular os 
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laboratories e construir outros. 0 setor de audiovisual esta sendo reestruturado com 

um amplo projeto (vide anexo ). Esta nova organizagao busca dar uma nova 

vitalidade para os professores, pais observamos uma grande preocupagao par parte 

deste setor em organizagao e suporte para todos os professores. 

Desta maneira podemos levar em consideragao que nosso estudo pode 

possibilitar reflex6es a respeito do encaminhamento metodol6gico par parte do corpo 

docente. Nossa reflexao estabelece que teremos que continuar com nossos estudos 

em buscar de uma pesquisa com mais aprofundamento quer seja nas pesquisas de 

campo bern como nas revis6es de literatura. Cremos que este e o momenta para 

que possamos propor uma renovagao nas diretrizes curriculares da Secretaria 

Estadual da Educagao. 

Para isto devemos observar que nunca estivemos com todas as 

possibilidades para construir um novo sistema educacional, podemos afirmar isto 

pelos nossos estudos que realizamos ate o momenta. 

E se analisarmos os discursos de toda a sociedade, bern os projetos que nos 

sao apresentados pela mfdia e tambem par ONG's tipo OLPC, podemos afirmar que 

o futuro da educagao em nosso pals pode passar par uma grande revolugao em 

todos os sentidos e esta passa par aceitagao das tecnologias da informagao no 

centro do chao da escola. 
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8.1. ANEXO- I - PLANEJAMENTO AUDIOVISUAL 2007 
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Fundamentacao Te6rica 

A mente humana trabalha de forma simb61ica nao-linear. 0 que isso quer dizer? 

Nosso raciocfnio nao segue uma linha reta do infcio ao fim de um pensamento. 

Normalmente, se assemelha muito mais a uma mesa de fliperama, sendo nosso 

pensamento a bola que bate nas laterais da mesa, quicando por todos os lados. E 

por que simb61ica? Porque o sfmbolo oferece muito mais recursos a mente do que 

palavras. 

0 sucesso de ambientes visuais, como o Windows, KDE® e Gnome®, corrobora 

essa afirma9ao, pois os ambientes graficos - plenos de fcones - sao muito mais 

intuitivos e faceis de usar, ou seja, userfriendly (amigaveis), em ingles. Utilizar um 

recurso como um vfdeo ou foto, ou ainda o som gravado de um determinado tema, 

pode facilitar muita a fixa9ao de determinado conteudo, muito mais do que a simples 

exposi9ao falada I escrita poderia fazer. 

Demonstrativo de aproveitamento 
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Fonte: LINCHO, Paulo Renato Pinto e ULBRICHT, Vania Ribas. Uma Abordagem Ergon6mica dos 
Recursos Didaticos Visuais Projetados, UFSC/UFPEL, Santander-Espanha/2002. 
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Recursos hipermidia 

Podemos definir hipermfdia como o cruzamento de varias tecnologias tendo como 

objetivo final a transmissao de informagao. Televisao, radio, Internet, celulares, 

palmtops, computadores, etc., etc. 0 objetivo comum de todas essas tecnologias e 

permitir a transmissao de urn local a outro, entre outros. Nas decadas de 70/80, 

maquinas fotograticas do tamanho de urn isqueiro, telefones de bolso, gravadores 

do tamanho de uma caneta, s6 existiam em filmes de James Bond. Na atualidade, 

esses itens de espionagem viraram brinquedos. Existe uma tendencia de 

convergencia, onde todas essas mfdias se encontram. Celulares que tocam mp3 

tiram fotos ou gravam videos ja se tornaram tecnologia do cotidiano, e podemos ver 

nas escolas (mesmo nas publicas) alunos aproveitando ao maximo essa tecnologia. 

Se por urn lado, o filme mostra uma realidade plana, numa perspectiva pronta, por 

outro lado, ele permite que urn professor explore repetidamente a obra num curta 

espago de tempo e exibindo o filme a toda a classe uma unica vez. Em 

contrapartida, o livro pede uma c6pia para cada aluno, e, alem disso, pede, para 

aproveitamento de uma aula com debate, que todos tenham lido o livro. E clara que 

usar o filme em detrimento do livro e urn erro, pois os filmes possuem adaptagoes e 

cortes que-muitas vezes mutilam a obra. Como fazer? 

0 ideal e conciliar essas mfdias no intuito de ampliar a experiencia de aprendizado. 

Pode-se indicar a leitura do livro, depois assistir ao filme, comparar ambos, explorar 

os personagens, etc. 

Quando falamos em convergencia, estamos falando tambem do cruzamento dos 

diversos tipos de mfdia num objetivo comum, no caso da escola, ensinar. VIdeo, 
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musica, hipertexto, sao meios que enriquecem a experiencia do aprendizado e 

estimulam o interesse do aluno. 

Por exemplo: uma aula sobre a cultura indfgena seria muito mais enriquecedora 

acompanhada de musica e vfdeo, do que simplesmente estudando no livro ou 

ouvindo o professor discursar num mon61ogo interminavel sobre o tema. 

Cada pessoa tern uma forma de aprender urn conhecimento. Explorar as 

hipermfdias e uma forma de oportunizar a urn numero maior de pessoas para que 

possam aproveitar os conteudos que devem ser estudados nas escolas. 

Longe de elitizar, ela permite explorar o potencial do aluno. Se nem todos os alunos 

tern computador ou Internet em casa, podem utilizar o laborat6rio da escola ,podem 

assistir a urn vfdeo ou serem estimulados a explorar melhor o livro. 

Ha espago para todos e mfdias para todos os fins. Nao se deve, de forma alguma, 

apostar apenas na Internet ou no vfdeo como salvadores da educagao, mas sim 

como novas ferramentas a serem exploradas. 

Possibilidades do Audiovisual no Ensino Medio 

• No cotidiano escolar, eles podem contribuir para que os conteudos sejam 

tratados de forma contextualizada, ganhando significado, ainda que as 

informagoes veiculadas possam conter erros ou superficialidades. 0 papel da 

escola esta af mesmo, ou seja, em refletir criticamente sobre as mensagens 

. veiculadas para que possam ser apropriadas, e para que gerem novas 

mensagens mais ricas e pr6ximas a realidade dos educandos. Fazer uma leitura 
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crftica dos meios e, talvez, 0 primeiro passo que professores e alunos devam dar 

para uma apropriagao adequada das tecnologias educacionais. 

Educagao e comunicagao ganham dentro do espago escolar novas formas de 

interagao. Trabalhar a comunicagao dentro da escola observando como 

funcionam seus fluxos, como e que conteudos circulam dentro dela, podem 

ajudar a provocar mudangas que melhorem as relagoes que se dao no contexto 

escolar. 

• 0 confronto de informagoes sabre uma mesma tematica, contidas em diferentes 

tecnologias educacionais , pode ser de enorme riqueza para professores e 

alunos. Observar, por exemplo, como um determinado assunto esta sendo 

tratado num software, num texto, numa materia de jornal, num programa de TV 

ou num filme pode se tornar um valioso exercfcio de reflexao e crftica. 

• Criar, a partir do entendimento de como essas tecnologias sao produzidas. A 

propria tecnologia educacional e tambem uma experiE3ncia significativa que 

transforma professores e alunos de consumidores em produtores, 

desmistificando-a. Do cartaz ao livro e ao jornal da escola, das experiencias com 

o uso conjugado da Internet com o radio, do radio e TV, da criagao do site na 

Internet ( varias escolas publicas ja tern sua propria home-page) a tantas outras 

tecnologias que podem ser incorporadas ao ambiente escolar e, mais 

precisamente, ao processo de ensino /aprendizagem. 
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Na construcao do PPP 

• Na construc;ao do PPP, deve-se levar em conta a atuac;ao do Audiovisual no 

atendimento as necessidades educativas da escola, priorizando o projeto 

pedag6gico. Deve-se, ainda, explicitar no PPP as ac;oes a serem desenvolvidas 

para uma utilizac;ao mais adequada desses recursos. E importante, tambem, 

buscar os recursos necessaries tanto materiais como humanos para a aplicac;ao 

do mesmo no Colegio. E importante acompanhar, no ambito pedag6gico, os 

resultados dessa utilizac;ao. 

Uma utilizac;ao consciente dos recursos audiovisuais auxilia na construc;ao de uma 

identidade e uma autonomia escolar, no que diz respeito a sua interac;ao com o 

PPP. lgnorar os recursos que temos, em virtude da tecnologia, e manter o aluno eo 

professor na epoca do quadro de giz lascado. E preciso dar urn passo adiante. Se a 

escola e urn reflexo da comunidade ao, seu redor, ela nao pode e nao deve ser 

congelada no tempo. Ha uma revoluc;ao tecnol6gica Ia fora. Nao podemos nos 

manter a margem dos fatos. 

• JUSTIFICATIVA: 0 setor Audiovisual objetiva desenvolver- em conjunto com as 

diversas coordenac;oes - urn trabalho didatico-pedag6gico de apoio as praticas 

docentes. 

• OBJETIVO GERAL: Atender aos coordenadores, professores e funcionarios 

enquanto suporte tecnico-pedag6gico ao seu trabalho didatico - pedag6gico. 
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DESENVOLVIMENTO DO PROJETO: 

• Norm as do Setor:- entregar a cad a professor, nos setores e nas coordenag6es; 

• Proporcionar emprestimo de equipamentos durante o expediente dos tres turnos 

de aulas e, inclusive, para utilizagao nos interturnos e nos sabados; 

• Proporcionar emprestimo de fitas em VHS e tambem DVDs; 

• Dispor o catalogo do acervo no site do CEP; 

• Sugerir tftulos de filmes e documentarios ao corpo docente como recurso 

complementar aos conteudos ministrados; 

• Apoiar o corpo docente em sala de aula, quando de problemas tecnicos 

passfveis de ocorrer durante o uso dos equipamentos; 

• Selecionar programas para gravagao, visando o enriquecimento das aulas dos 

professores; 

• Gravar conteudos pedag6gicos - iniciativa de gravagoes, indicadas no catalogo 

da Net, TV Paulo Freire, etc.,ampliando o acervo e dando mais subsfdios aos 

professores em sua pratica docente; 

• Desmembrar conteudos anteriormente gravados numa s6 fita e fazer seu devido 

cadastramento; 

• Transcrever fitas- a pedido de professores; 

• Elaborar sinopses para todas as areas com as devidas recomendagoes 

pedag6gicas - pre""'selegao dos conteudos de fitas e ou/ DVDs para auxflio aos 

professores - que, estando em sala de aula, dispoem de pouco tempo para 

analise das midias existentes em nosso acervo; 

• Cadastrar fitas em geral - inclui gravagao, retirada de comerciais e confecgao de 

capas; 



• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
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Rebobinar fitas - periodicamente, as fitas devem ser rebobinadas para sua 

melhor conservac;ao; 

Utilizar ficha de controle para emprestimo de fitas e DVDs; 

Editar fitas VHS para DVD, a pedido dos professores; 

Editar DVDs para utilizac;ao em sala de aula; 

Agendar o uso das salas especiais e de aparelhos . 

Agendar Eventos que utilizem equipamentos do setor; 

Controlar entrada e safda de aparelho atraves de requisic;ao; 

Obs. : E inviavel a entrega de equipamentos em cada sala pelo Audiovisual devido 

o tamanho do Colegio, numero de professores e turmas por turno ( os recursos 

humanos do setor sao incompatfveis com o numero de turmas). 0 ideal para tal 

atendimento seria uma central em rede, monitorada pelo Audiovisual. 0 que tern 

sido possfvel e atender a um numero reduzido de professores em situac;oes 

especiais, ou seja, os casas em que seja necessaria um conhecimento tecnico mais 

apurado, ou ainda nos casas nos quais nao haja disponibilidade de um aluno 

/representante que possa auxiliar o professor. 

• Notificar os professores que esquecem equipamentos em corredores ou outros 

locais; ou entregam equipamento avariado, ou ainda, nao devolvem o controle 

(video /dvd) 

• Notificar OS professores que nao devolvem fitas/DVDs no prazo; 

• Notificar professores que agendam salas especiais e nao comparecem. A 

instituic;ao dispoe de duas salas especiais, as quais sao agendadas para 
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utilizac;ao de DATASHOW em ocasioes de apresentac;oes de trabalhos tanto 

pelo corpo docente quanta pelo discente. A procura par esses espac;os e muito 

grande. 0 setor de Audiovisual solicita - ja nas normas de funcionamento - que o 

professor comunique quando ha desistencia da utilizac;ao par qualquer eventual 

motivo. Dessa forma, ha a possibilidade de novo agendamento para quem esta 

na fila de espera. 

• Manter os carrinhos de TV em boas condic;oes de usa- periodicamente deve ser 

realizada a manutenc;ao e lubrificac;ao das rodas; 

• Trocar lampadas dos retroprojetores quando queimadas; 

• Etiquetar os equipamentos com numeros; 

• Etiquetar os equipamentos com recomendac;oes para boa utilizac;ao e 

conservac;ao ; 

Metas do Audiovisual no CEP para 2007 

• Capacitar os professores nas novas tecnologias, devendo haver urn espac;o para 

treinamento na utilizac;ao dos recursos audiovisuais. lsso inclui manuseio de TV 

/DVD, computadores, PDAs, Internet e Pendrives. Nao devemos esperar que os 

professores utilizem racionalmente os recursos para os quais nao se encontram 

preparados. Utilizar, para tanto, urn tecnico especializado. 

• Permitir que os alunos do curso de Comunicac;ao e Arte possam fazer estagios 

no departamento de Audiovisual, com edic;ao de video, gravac;ao, criac;ao de 

aulas especiais, etc. 
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• Criar urn trabalho conjunto com a Coordena<;ao do Ensino profissionalizante para 

a produ<;ao de vfdeos criados pelos alunos do Curso Tecnico, permitindo que 

eles expressem dentro do proprio Colegio aquilo que aprendem em sala de aula. 

• Gravar /editar documentarios e filmes de acordo com a necessidade dos 

professores. A grava<;ao inclui documentarios de canais voltados para a 

educa<;ao, como Discovery Channel, National Geographic Channel, BBC de 

Londres, TV Paulo Freire e TV Escola. 

• Utilizar o cinema do CEP como espa<;o educativo, em parceria com o Museu da 

lmagem e do Som, que disponibilizara ao CEP filmes e documentarios 

paranaenses, com datas previamente agendadas, aberto aos professores, alunos 

e a comunidade; 

• Monitorar quando necessaria os equipamentos nas salas especiais para sua 

correta utiliza<;ao; 

• Mapear os programas, de cunho pedag6gico, da TV Paulo Freire , TV Educativa 

e de outras emissoras; 

• Elaborar cronograma dos programas gravados e atualizados (NET, TV Paulo 

Freire, TV Escola) afixados em edital mensalmente na sala dos professores e no 

site do CEP; 

• Gravar os programas da TV Paulo Freire dirigidos pela atual Diretora Geral do 

CEP com objetivo de orientar e capacitar os docentes; 

• Fazer a triagem das 3.214 fitas de vfdeo doadas pela Vfdeo 1 - organiza<;ao 

das fitas por genero e ordem alfabetica, coloca<;ao de etiquetas e cadastramento 

no site do CEP; 

• Converter as fitas de vfdeo (de carater pedag6gico) em DVD. 



• 
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• 

Etiquetar equipamentos com as devidas instru<;oes de usa . 

Enviar documentos em geral, tais como: 

Memorandos para o GAA: 

Memorandos para GARH; e outros setores . 

Atualizar as NORMAS GERAIS PARA UTILIZAQAO DO AUDIOVISUAL: 
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- 0 Audiovisual nao se responsabiliza pelos problemas que possam surgir em mldias 

DVD trazidas par professores ou alunos (as), como, par exemplo, programas que 

nao abrem. 

- Quando for solicitada grava<;ao de qualquer conteudo, o (a) solicitante devera 

providenciar 02 (duas) mldias: uma para o acervo do setor e outra para si; 

- 0 (a) professor (a) devera fazer o pedido de grava<;oes atraves de memoranda: 

- 0 (a) professor (a) devera agendar as salas 113 e 313 via intranet, com impressao 

do recibo. 

Obs.: 0 INFOCEP devera, ainda, criar o sistema de agendamento eletronico para 

que implantemos essa pratica. 

Caso o sistema esteja fora do ar, o agendamento devera ser feito manual mente; 

- 0 agendamento das salas especiais tera como criteria a antecedencia na 

marca<;ao :prevista a atividade a ser desenvolvida, o (a) professor (a) devera 

organizar-se no agendamento previa desses espa<;os. Quem agenda primeiro 

garante-se; 

- Agendar previamente filmadoras e cameras digitais com , pelo menos, 24 horas de 

antecedencia. Justificativa: ha a necessidade de carregar as baterias. 



Recursos Materiais : 

QUANTI DADE /ESPECI FICA<;AO 

12 TV NfDEO; TV /DVD 

14 RETROPROJETOR 

01 PROJETOR DE SLIDE 

03 DATA-SHOW 

08 APARELHOS DE SOM 

01 CAMERA FOTOGRAFICA ( digital ) 

01 CAMERA ANALOGICA 

02 FILMADORAS DIGITAIS 

3.800 CONTEUDOS EM MfDIA VHS 

80 CONTEUDOS EM MfDIA DVD 

Recursos Humanos: 

• Quatro Professores 

• Urn Tecnico 

• Tres estagiarios (urn por turno) 

Proposta de Circuito lnterno de TV 

J ustificativa: 
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0 CEP possui 43 salas de aula, que atendem aos alunos da institui<;ao, seguindo o 

Curriculum Regular. Atualmente, os equipamentos sao deslocados para as sa las de 

aula, na medida em que se fazem necessarios. Nossa ideia, aproveitando a 

implanta<;ao da TV Paulo Freire, e a recep<;ao dos 40 televisores nas salas de aula, 



109 

e oferecer o acesso na sala de aula, da TV Paulo Freire, da TV Escola e ter a 

disposic;ao mais 10 canais para exibic;ao de DVD NHS. 

Atualmente, a TV Paulo Freire e recebida apenas no Setor de Audiovisual, uma vez 

que a posic;ao da antena, quando a mesma foi instalada (chumbada), atendia 

apenas a esse setor. Para que a TV Paulo Freire chegue a todas as salas de aula, e 

a Sala dos Professores, e necessaria uma melhoria dos equipamentos, aumentando 

sua capacidade, qualidade de transmissao e repetic;ao do sinal. 

Como o Colegio Estadual do Parana - patrimonio cultural da cidade - possui uma 

estrutura interna de proporc;oes nao igualadas par outros colegios, enfrenta-se aqui 

a dificuldade de o predio ter as paredes excessivamente grossas (algumas com 

mais de 40cm de espessura), e seu tamanho titanico, todos esses fatores impedem 

que a soluc;ao seja apenas aumentar o tamanho do cabo e dividir o sinal, como 

poderia ser feito numa escola mais modesta. 

Pensando nisso, e em como melhorar o aproveitamento da programac;ao da TV 

Paulo Freire, desenvolvemos essa proposta na qual o professor pode selecionar a 

TV Paulo Freire, TV Escola ou DVD NHS diretamente na sala de aula, sem que haja 

necessidade do deslocamento dos equipamentos do setor de Audiovisual para a 

sala de aula. lsso diminui o tempo que o professor leva escolhendo o equipamento, 

transportando ate a sala de aula, instalando - o para somente entao comec;ar a aula 

propriamente dita. Esse tempo pode to mar de 10 a 15 minutos de cad a aula, o que 

representa 30% de seu tempo total. 

Na nossa proposta, oferecemos uma soluc;ao para esse caso. Observe-se o quadro 

a seguir: 
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Como Funciona 
Atualmente Ap6s lmplantac;ao 

• 0 Professor reserva o equipamento • Escolhe o conteudo a ser exibido; 
atencipadamente; • Se for TV Paulo Freire, basta ligar no 

• Preenche a requisic;ao, assina e a canal 3 da Televisao . 
envia junto com o representante. da • Se forum DVDNHS, basta deixar no 
turma, para que 0 equipamento audiovisual, e sera informado o canal 
possa chegar a sala de aula; em que o mesmo sera exibido. Por 

• Escolhe ou traz um conteudo que exemplo, o filme Macunafma, exibido 
gostaria de passar aos alunos; no canal 09. Assim que o professor 

• Menta o equipamento na sal a de informar o infcio da aula, o filme 
aula; comec;a a ser exibido. Nesse caso, 

• Exibe o conteudo; qualquer sala que escolha o canal 

• Devolve os equipamentos no setor 09, pod era assistir 0 mesmo 
Audiovisual. conteudo. 

Ha risco de danos durante oO risco de danos e zero, pois 0 

transporte/manuseio dos equipamentos. equipamento nao sai da sal a de 
Audiovisual. 

Erro! lndicador nao definido. 
Materiais a serem utilizados: 

• 01 LNBF multi ponto 

• 01 Receptor digital 

• 01 Amplificador 50 DB VHF /UHF TEWEAR 

• 12 Moduladores Agil 

• 12 Cabos de audio e vfdeo RCA 

• 01 Divisor 1/8 

• 01 Divisor 1/4 

• 02 Divisores 1/2 

• 02 Divisores 1 /3 

• 40 Tap's 06 DB 

• 10 pctes de fixa cabo 

• 02 Reguas I energia 06 entradas 

• 24 Parafusos /buchas 06 

• 300 Conectores de crimpar RG 06 

• 25 Rolos de cabo coaxial RG 06 



Req u isi<f6es 

COLEG!O E6fADUAL DO PARANA 
ENSINO MEnto E PROF1SSIONAL 
OEPA.RTAIA£Nl0 AUDIOVISUAL 

Emprestlmo 

Prof"(a): ___J 
~[-)is-c-ip-!i~-a·-. ------------------ ! 
Tumw.: Sa!n : ·n ,mo: t ]M ! F [ )N ~ 

A.ium>(a) Respo!'ls~h'et 

i DATASHOW~ ! J n" ~ 
i CPU/TV: [ J n• 

T:( jn• 

ASSINATURA PROF0 (A): 

GOLEGIO ESTADUAL DO PARANA. 
EliiS!NO MtD!O E PROrtSSIONAL 
D5.PARTAitENTO AUDIOVISUAL 

Recibo de Oevolu.;ao 

i:.Hm"" :... S.ut.~ ........... 'h:rr~ ... . 

0~SCF~&o-: 

~.{tr1ov,() 
ioca--Cti I i 
P!<>j Sl•k• { ! 
ovo I l 
~(·Jm { } 
~tn~mwi j 
Ctx1\'1~$ I ! 

O.a:1~~ ca Ottvr)(u;;a., ........ .... . 
iurrrm S:tt:ct 

twca4;3c: 

;:~n1t tfule; 
toea-CO I j 
p, o; . S;;aus ~ 1 
fJ'.'il! 1 
so., ' l 
O~n>l~~ow t .1 
er..avn~! j 

y'fa~ c~n~tu f j 
f<I~!'1{J1)t~b~,.. ; ) 
1'<>1il ~ j 
r .. )l. -j~: St~m · { ~ 

~;:~~~: ~ ~ .c~;:~: l 1i 
b .t{.:rmfio: i ! 
r· r i 

COL£G!O ESTADUAL 00 PARANA 
ENSINO MEOIO E PROFISSIONAl 
O£PARTAMEN10 AUOIOI/ISI.It>.l. 

Racibo de Oevolli~O 

V-fdtm ~s~ett' t l 
Rr:t,<>p•<'lj!>t"'' ' I 
1<i~ l I 
Cx. ci~S.-crn: ( J 
M:~r~ft)nE~ f. l ¥ t •• :'TJa;(<.fl f 
Fiima:::~ord: ( l ·Cbtn0i:'.c1 ~ l 
~>:tt..<tl ~ik:- : l j 
T ! 1 

COLEGIO ESTAOUAL DO PARANA 
ENSINO MEOIO E PROFISSIONAL 
DEPARTAMENTO AUDIOVISUAL 

! Termo de Compromisso - Emprestimos de Fltas de Video/DVO I 

Curitlba. __ de ________ de 2007 

.Eu, __________________________ prof(a} na 

d!sc:ipfina de ___________________ fone :. __________ _ 

me oomprometo a entregar a(s): tlla(s } de video VHS [ I DVD l ] 

N"(s): ___________________________________________ _ 

Assunto: _____________________________________________ _ 

Ate o dia: __ r __ ,. __ . sob a responsab!!idade de ficar suspenso para novos emprestimos 

ate segum:la mdem . Para usc do Setor 

Devolur;ao e_m . ... :. ___ ;, ___ I. __ 

Assinatura do Re.sponsavel Funcionario: _________ _ 
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8.2. ANEXO- II- QUESTIONARIOS 
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QUESTIONARIOS DA PESQUISA DE CAMPO 

0 presente questionario tern objetivo levantar dados, atraves da pesquisa de campo 

para subsidiar o trabalho de conclusao, do Curso de Especializa~ao em 

Formula~ao e Gestio de Politica Publicas, entre a parceria com a UFPR -

Departamento de Ciencias Contabeis e a SEAP I Escola de governo do Estado 

do Parana. Portanto, solicitamos especial aten<;ao e colabora<;ao para que 

respondam este questionario, que sera de extrema valia para encaminhar o 

desenvolvimento do trabalho de pesquisa, como uma das fontes principais para 

consolidar os resultados. 

Destaca-se, que o nome e a participa<;ao do pesquisado nao sera identificado para 

que fique totalmente livre, de modo para responder com coloca<;oes de forma real, 

considerando o ambiente que trabalho nessa escola. 

1 . Perfil do Professor 

ldade entre: 20-25 ( ); 25-30 ( ); 35-40 ( ); 40-45 ( ); 45-50 ( ); 55-60 ( ) 

Tempo de Atua<;ao na Area de forma<;ao? 

Na Educa<;ao: ........ anos. 

Ensino Fundamental: ........... anos. 

Ensino Medic: ........... anos . 

. Marcar os itens abaixo, de acordo com o seu perfil, pode ser mais de uma 

resposta: 

Curses de Gradua<;ao ( ) Nome do Curse: ............................................................... . 



Aperfeic;oamento ( ) mais de 180 hla 

P6s-Graduac;ao ( ) igual ou superior a 360 hla 

Especializac;ao ( ) igual ou superior a 360 hla 
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Mestrado ( ) area do Curso: ................................................................................... . 

Doutorado ( ) area do Curso: ................................................................................... . 

3. Recursos I Estrutura- o que existe de tecnologias na Escola I Colegio Estadual 

do Parana? 

Laborat6rios de informatica ( ) Quantos? ................ Capacidade : .............................. . 

Salas de Vfdeos ( ) Quantas? .............. Capacidade : ................................................ .. 

Multimeios = Retroprojetor ( ) Quantos? .................................................................... . 

Data Show ( ) Quantos? .......................................................................... . 

Copiadora ( ) Quantas? ......................................................................... .. 

Filmadora ( ) Quantas? .......................................................................... . 

Videocassete ( ) Quantos? ..................................................................... . 

Maquina Fotografica anal6gica ( ) Quantas? .......................................... .. 

Digital ( ) Quantas? .......................................... .. 

4. Conhecimento das metodologias e operacionalizac;ao dos recursos tecnol6gicos. 

• Como voce organiza a utilizac;ao das tecnologias existente no colegio, na 

semana: 

Todos os dias ( ) 

A cada dois dias ( ) 

Tres dias ( ) 
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Urn dia ( ) 

Outros ( ) lnformar: ........................................................................................... . 

b) Voce nao utiliza as tecnologias par que? 

Nao sabe operar ( ) lndicar a dificuldade: ........................................................... . 

Nao tern o equipamento adequado para o conteudo ministrado ( ) 

Nao se aplica a materia ministrada aos alunos ( ) 

Se nao qual(ais)? ................................................................................................... . 

Outras possibilidades: Citar .................................................................................... . 

5- Expectativas para o futuro: 

• Qual o papel das tecnologias no desenvolvimento humano? Enumere de 

acordo com seu entendimento e visibilidade para o crescimento, dando 

prioridade de 1 a 10. 

( ) Propiciar diversao, lazer e melhorar a qualidade de vida das pessoas 

( ) Organizar as informagoes 

( ) Desenvolver o conhecimento pela facilidade das pesquisas 

( ) Auxiliar na gestao do tempo para ter mais tempo junto a famflia 

( ) Facilitar e agilizar os processo para acessa as informagoes 

( ) Prepara as pessoas para enfrentar os desafios do cotidiano 

( ) Auxiliar no processo de comunicagao e interagao com o mundo 

globalizado 

( ) Evitar o trabalho repetitive nas organizagoes 

( ) Outras- citar no maximo tres: ..................................................................... . 
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• Qual sua visao a respeito das tecnologias no futuro aplicado ao ensino-

aprendizagem? Enumere de 1 a 10, acordo com sua prioridade e relevancia. 

( ) Melhorar a rela<fao aluno I professor 

( ) Organizar a estrutura da escola 

( ) Desenvolver os conteudos escolares 

( ) Trazer para sala de aula a vivencia dos estudantes 

( ) Compartilhar com os estudantes os ensinamentos das tecnologias aplicadas 

( ) Estabelecer o processo de intera9ao com a mundo real 

( ) Fortalecer a intera9ao do meio social /real com a escola 

( ) Demonstra as tecnologia disponfveis para facilitar o aprendizado 

( ) Chamar a aten9ao dos estudantes para as possibilidades do usa da 

.tecnologias 

( ) Outras- citar: .......................................... . 

• Qual o papel do professor no processo de ensino-aprendizado, em futuro 

proximo, considerando a evolu<fao e tendencias das novas tecnologias? Seja 

objetivo na resposta! 

• Qual a sua posi<fao sabre a 38 gera9ao de Internet? Seja objetivo na resposta! 




