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Resumo  

 

As tecnologias da informação e comunicação (TICs) tem se tornado valiosos 
recursos no estabelecimento de novos ambientes de aprendizagem e de novas 
práticas educativas. Estas novas práticas incluem atividades virtuais e 
mediação pedagógica por meio das tecnologias. Neste contexto, esta pesquisa 
buscou compreender como os professores desenvolvem a mediação 
pedagógica através da integração das tecnologias no ato educativo, utilizando 
blogs no espaço do laboratório de Informática. Para isto, nossos objetivos 
específicos foram: analisar a proposta pedagógica do Ginásio Pernambucano, 
quanto às orientações acerca do uso das tecnologias na sala de aula; 
caracterizar entre os docentes, o perfil daqueles usuários do laboratório de 
Informática, enquanto ambiente virtual de aprendizagem; investigar como e 
para que os recursos do laboratório estão sendo utilizados pelos professores 
do ensino médio; identificar as estratégias de mediação pedagógica utilizadas 
pelos docentes na integração das TICs ao ato educativo, no blog; identificar 
que contribuições as TICs trazem para a mediação pedagógica dos 
professores inseridos no contexto. A metodologia consistiu em um estudo de 
caso e utilizou entrevistas semi-estruturadas e observações da prática de três 
professoras da Escola de Referência em Ensino Médio - Ginásio 
Pernambucano - da rede pública do Estado de Pernambuco. Os resultados 
apontaram para a existência ainda tímida do uso de TICs para o ensino de 
conteúdos curriculares no Ginásio Pernambucano. Os professores estudados 
utilizaram o blog como ambiente virtual de ensino e desenvolveram 
planejamento integrado entre sala de aula presencial e virtual. Entretanto, as 
estratégias de mediação pedagógica utilizadas foram bastante iniciais, 
basicamente perguntas para os alunos responderem. Os dados da pesquisa 
revelaram, também, que há uma maior necessidade de formação didático- 
pedagógica para um suporte técnico ao trabalho no blog, planejamento 
adequado e interesse do professor em repensar sua prática, a partir desta nova 
concepção de educação para que haja efetivamente a inversão de paradigma. 
Mesmo assim, observamos que o uso do blog trouxe motivação e reflexão 
pedagógica para os professores estudados e estes, mesmo sem serem 
formados em TICs, foram capazes de ajustar suas práticas educativas virtuais 
e presenciais. Desta forma, vimos que a formação inicial ou continuada dos 
professores, assim como um ambiente escolar rico em tecnologia foram 
importantes, mas não determinantes no uso educativo do blog, o que indica 
que outros professores podem usar e obter resultados interessantes com seus 
alunos. 

 

Palavras-chave: mediação pedagógica através de tecnologias, formação de 
professor para uso de TICs, blog educativo. 

 



 

 

 

Abstract  

 

The information and communication technologies (ICTs) have become valuable 
resources in the establishment of new learning environments and new 
educational practices. These new practices include online activities and 
mediation through educational technology. In this context, this research sought 
to understand how teachers develop the pedagogical mediation through the 
integration of technologies in education act, using weblogs in the area of  the 
informatic laboratory. For this, our specific objectives were: to analyze the 
pedagogical proposal of Ginásio Pernambucano School, as the guidelines on 
the use of technology in the classroom, between the teachers characterized the 
profile of whom uses the computer laboratory, as a virtual space for learning, to 
research how and for the laboratory's resources are being used by teachers of 
high school, identifying the teaching strategies of mediation used by teachers in 
integrating ICT in the education act, in the blog; identify which contributions the 
ICTs bring to mediation of teachers included in context. The methodology 
consisted a study of case and used semi-structured interviews and observations 
of the practice of three teachers from Ginásio Pernambucano Reference in High 
School a state public school of Pernambuco. The results pointed to the 
existence of even modest use of ICTs for teaching of the Ginásio Pernabucano 
curriculum contents. Teachers studied used the weblog as a virtual space for 
teaching and developing integrated planning between the classroom and virtual 
presence. However, the pedagogical strategies of mediation were used quite 
early, basically answering questions for students. The research data revealed 
also that there is a great need for didactic pedagogical training that support the 
work on the weblog, appropriate planning  and teacher's interest in rethinking 
their practice, from this new conception of education they can make a reversal 
of paradigm. Effectively.Nevertheless, we observed that the use of the weblog 
has brought motivation and pedagogical reflection for teachers and studied 
them, even without being trained in ICT were able to adjust their educational 
practices and virtual presence. Thus, we saw that the initial and continuous 
training of teachers and a school environment rich in technology were important 
but not decisive in the educational use of the blog, which indicates that other 
teachers can use and obtain interesting results with their students.  
 
Keywords: mediation through educational technology, teacher training for use of 
ICTs, educational weblog. 
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1. A trajetória de formação e aproximação com o objeto de 
estudo 

 
 

 
A trajetória pessoal e profissional da pesquisadora foi determinante na 

opção em realizar o Mestrado em Educação e em sua opção pela problemática 

de estudo que é objeto de sua dissertação: a mediação pedagógica em blog no 

Ensino Médio. Nesta perspectiva, apresentaremos um breve histórico de como 

os percursos formativos e profissionais influenciaram no interesse pela área de 

estudo.  

Todo o percurso inicia-se no ano de 1998, quando do ingresso no curso 

de pós-graduação em nível de especialização na área de Informática na 

Educação. O curso fazia parte do Programa Nacional de Informática na 

Educação – PROINFO, cujo objetivo era “estimular a interligação de 

computadores nas escolas públicas para possibilitar a formação de uma ampla 

rede de comunicações vinculadas à educação e fomentar a mudança de 

cultura no sistema público de ensino de 1º e 2º graus, de forma a torná-lo apto 

a preparar cidadãos capazes de interagir numa sociedade cada vez mais 

tecnologicamente desenvolvida” (BRASIL/MEC, 1997, p.3). 

Esse Programa tinha como meta informatizar seis mil escolas da 

educação básica até 1998 e distribuir cem mil computadores, tendo como uma 

das etapas mais importantes a capacitação de recursos humanos. Os 

professores egressos do curso de informática na educação atuariam como 

multiplicadores nos Núcleos de Tecnologia Educacional - NTE, proporcionando 

às escolas apoio contínuo nas áreas pedagógicas e técnica, o que significou 

para a pesquisadora um grande desafio, assim como oportunidade de realizar 

um trabalho com o qual se identificava plenamente. No trabalho de conclusão 

de curso apresentou a monografia intitulada: O professor sertanejo e as 

tecnologias, revelando um interesse pela questão do uso das tecnologias da 

informação e comunicação, enquanto instrumento de apoio pedagógico e de 

democratização do ensino e do acesso à informação e à tecnologia. Após 

concluir o curso, assumiu a função de Coordenadora de laboratório na Escola 

Almirante Soares Dutra, em Recife-PE. 
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Esta experiência permitiu-lhe perceber o que naquele momento já era 

bastante visível: a diferença de qualidade dos trabalhos de professores que se 

envolviam com atividades no laboratório de informática e apresentavam 

interesse em aprender, em trazer um componente inovador para suas práticas 

e em participar nas formações oferecidas no próprio laboratório pelas 

multiplicadoras. Os educandos tinham uma participação ativa, pois o ambiente 

ficava disponível nos três turnos com a presença e o acompanhamento de três 

multiplicadoras (uma por horário). A experiência durou apenas um ano e meio 

(de janeiro de 2000 a agosto de 2002), no entanto, foi muito significativa no 

processo de construção da identidade e profissionalidade docente da 

pesquisadora. Agora, com o olhar já distanciado, pode-se perceber sua 

importância e o quanto esta vivência foi decisiva no processo de formação 

tecnológica em serviço, provavelmente por se revelar a primeira experiência e 

por ter apontado para uma perspectiva inovadora em educação. 

Durante este período, foi possível observar a problemática do uso da 

tecnologia na educação face aos problemas estruturais e conjunturais da rede 

pública de ensino, a precariedade das condições materiais e a carência de 

profissionais qualificados para atuar na área, garantindo a qualidade da oferta 

educacional. O período curto de atuação deu-se em virtude de vários fatores: 

1) falta de suporte técnico – as máquinas começaram a apresentar problemas 

devido ao uso constante e, naquele momento, o Estado não possuía técnicos 

suficientes para suprir toda a rede; 2) falta de formação continuada dos 

professores que fizeram o curso inicialmente para lidar com a informática. A 

principio, a formação era realizada no próprio ambiente de trabalho dos 

professores, mas por determinação da Secretaria de Educação os cursos 

foram suspensos porque só quem deveria ministrá-los seriam os 

multiplicadores lotados nos Núcleos de Tecnologia Educacional - NTE, (apesar 

das três multiplicadoras terem feito o mesmo curso de especialização e não 

terem sido lotadas nesses espaços por falta de vagas); 3) falta de continuidade 

na implementação de políticas públicas voltadas para os NTEs; 4) recusa dos 

professores em saírem do seu local de trabalho para receber a formação em 

outro espaço. Esses foram alguns empecilhos os quais recordamos no 

momento.  
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Foi a partir destas experiências em diferentes cenários, contextos, 

situações sócio-econômicas e personagens diversos, que nos propusemos a 

desenvolver a presente pesquisa. Almejando clarear nossas inquietações e 

desta forma contribuir para a discussão em relação à prática educativa, 

procuramos identificar quais as contribuições das Tecnologias da Informação e 

Comunicação –TICs (através de um blog) para a mediação pedagógica dos 

professores que estão inseridos no contexto do Ensino Médio em uma das 

Escolas de Referência do Estado de Pernambuco. Com vistas a nos situarmos 

na pesquisa, apresentaremos a seguir a problemática e o problema que 

pretendemos investigar a partir de um recorte sócio-histórico-cultural que os 

contextualizam. 

 

1.1 Contextualização, problemática e problema 

O novo paradigma produtivo acompanha o desenvolvimento cientifico e 

tecnológico das sociedades contemporâneas, trazendo modificações no 

processo de produção, nas relações de trabalho e nos hábitos de consumo, 

exigindo um novo tipo de individuo e de trabalhador em todos os setores 

sociais e econômicos. Para sobreviver na sociedade e integrar-se ao mercado 

de trabalho no século XXI, este indivíduo precisa desenvolver uma série de 

capacidades “novas”, tais como: habilidades no trabalho em equipe, 

competências técnicas, capacidades de aprender e assumir responsabilidades 

(MORAN, 2006; GRINSPUN, 2002). 

O campo educacional está sendo pressionado por essas mudanças que 

vêm acontecendo com as demais organizações econômicas, políticas e sociais 

que transitam de um modelo da sociedade industrial, voltado para a produção 

de bens materiais, para a sociedade do conhecimento, para a produção 

intelectual com o uso das tecnologias da informação e comunicação, não 

comportando mais um ensino caracterizado por uma prática pedagógica 

conservadora, repetitiva e acrítica. Face às novas exigências, a educação e o 

ensino são atingidos nos diversos níveis de escolaridade, exigindo da 

população uma aprendizagem constante, onde ela esteja preparada para 
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aprender ao longo da vida, podendo intervir, adaptar-se e criar novos cenários 

(GRINSPUN, 2002). 

Nos últimos anos, os impactos das novas tecnologias digitais passaram 

a ser discutidos e estudados nos mais variados âmbitos sociais. Considerando 

o âmbito educacional, podemos dizer que os alunos nunca tiveram tantas 

possibilidades de se comunicar em tempo real com seus professores e com 

outros colegas de curso. Hoje, uma grande parcela de estudantes pode 

acessar dados e informações para seus estudos de um modo muito mais 

interessante, com recursos de animação, cores e sons. O desafio a ser 

assumido por professores está em perceber as potencialidades de uso que as 

novas ferramentas de comunicação oferecem para ampliar oportunidades de 

aprendizagem. 

Como em outras épocas, no século XXI há uma expectativa de que as 

Tecnologias da Informação e Comunicação – TICs trarão soluções rápidas no 

desenvolvimento do processo ensino-aprendizagem, sistematizadas pela 

instituição escolar. Não resta dúvida de que essas tecnologias possam implicar 

novos projetos fundamentados em concepções de ensinar e aprender 

diferentes das propostas já existentes. Porém, se ensinar dependesse só de 

tecnologias já teríamos achado as melhores soluções há muito tempo.  

Na visão de Masetto (2006), os princípios das Tecnologias da 

Informação e Comunicação – TICs auxiliam o entendimento de que podem ser 

instrumentos imprescindíveis com os projetos de aprendizagem e com as 

práticas pedagógicas, desde que haja um gerenciamento adequado dos 

recursos tecnológicos através da mediação pedagógica do docente, superando 

a reprodução do conhecimento e buscando a produção do mesmo. Essa 

mediação coloca em evidência o papel do aprendiz e dá um novo colorido ao 

papel do professor.  

Redimensionar as estratégias de ensino na sala de aula para o uso das 

TICs constitui um desafio aos profissionais da educação, demandando 

contemplar atividades que ultrapassem as paredes da sala de aula e os muros 

da escola, derrubando barreiras, para construir uma escola aberta, com suporte 

para o exercício de uma prática profissional de qualidade, cujo foco é o jovem 
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autônomo, solidário e produtivo, para que possa ser considerado um 

protagonista do seu conhecimento. 

Diante das profundas mudanças na sociedade, das fragilidades dos 

índices de escolarização básica e a simultânea reestruturação da categoria 

trabalho, ampliada pela revolução das TICs, o atual Governador do Estado de 

Pernambuco – Eduardo Campos - define como principio norteador do conjunto 

da política educacional do seu governo para o período de 2007-2010, a 

“Educação para a Cidadania”. O propósito é assegurar uma educação pública 

de qualidade, pautada nos princípios de inclusão e cidadania. Neste ínterim, a 

Secretaria Estadual de Educação de Pernambuco definiu quatro eixos 

prioritários: “a valorização dos professores e trabalhadores em educação, a 

modernização e ordenamento da rede de escolas, a política de alfabetização e 

correção de fluxo escolar e a educação básica com foco no ensino médio 

integrado à educação profissionalizante” (Pernambuco, 2007a). 

Particularmente, no que se refere ao Ensino Médio, passa-se a 

determinar a urgência em se repensar as diretrizes gerais e os parâmetros 

curriculares que orientam este nível de ensino. As propostas de reforma 

curricular para o Ensino Médio se pautam nas constatações sobre as 

mudanças no conhecimento e seus desdobramentos, no que se refere à 

produção e às relações sociais de um modo geral, objetivando “ampliar o 

acesso ao Ensino Médio com ênfase na educação profissional tendo o trabalho 

como principio educativo” (Pernambuco, 2007b). 

Para efetivação desta política, o Governo do Estado reestrutura o Ensino 

Médio, desenvolvendo um programa de aceleração dos estudos para correção 

de fluxo idade-série e criando o Programa de Educação Integral, através do 

Decreto nº 125, de 10/07/08, nas Escolas de Referência em Ensino Médio, 

oferecendo jornada ampliada de estudo aos jovens a partir do primeiro ano. 

Neste ano de 2009, o Programa de Educação Integral passa a contar 

com 103 (cento e três) escolas atendendo cerca de 33 (trinta e três) mil 

estudantes. As escolas funcionam em regime integral (48) e semi-integral (55), 

com carga horária de 45 horas/aulas e 35 horas/aulas semanais 

respectivamente. 
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Algumas das escolas em regime integral funcionam no Estado desde 

2004 em parcerias com instituições privadas. A Escola de Referência Ginásio 

Pernambucano foi a primeira inaugurada em Pernambuco, apresentando um 

modelo pedagógico que leva em consideração não apenas a necessidade de 

promover ensino de qualidade, mas também o desenvolvimento de novos 

formadores e a produção material didático-pedagógico, utilizando tecnologia de 

ponta, tendo parceria com a iniciativa privada e propondo um plano pedagógico 

interdisciplinar. 

A Escola de Referência Ginásio Pernambucano foi escolhida como 

campo de estudo por ser considerada a pioneira em Pernambuco de um 

programa “inovador”, tendo por objetivo geral a melhoria da oferta e qualidade 

do Ensino Médio. Na sua proposta pedagógica (2008) o laboratório de 

informática é apresentado enquanto ambiente para “desenvolvimento de 

metodologia de ensino e aprendizagem para possibilitar o acesso à linguagem 

informatizada e aos múltiplos recursos que esta tecnologia específica oferece”.  

Para o desenvolvimento da presente pesquisa buscamos respaldo em 

um estudo piloto realizado na Escola de Referência Ginásio Pernambucano 

durante o ano 2007, pelas alunas Cláudia Gomes e Deise France1, concluintes 

do Curso de Pedagogia da Universidade Federal de Pernambuco- UFPE. O 

estudo foi realizado como requisito básico de Trabalho de Conclusão de Curso, 

sob a orientação da professora doutora Patricia Smith2 tendo por temática: 

Espaços Tecnológicos dos Centros Experimentais: novas práticas para velhos 

laboratórios de informática das escolas de ensino médio. 

O trabalho, no momento já consolidado, apontou alguns elementos de 

extrema relevância os quais servem de embasamento para outras pesquisas. 

Dentre estes podemos destacar a existência de espaços especiais para o 

desenvolvimento de atividades com e através da tecnologia. São os chamados 

espaços tecnológicos, utilizados para as atividades experimentais enquanto 

prática pedagógica, com a finalidade de aplicação e vivência dos 

                                                 

1 Trabalho de Conclusão do Curso de Pedagogia/UFPE 

2 Profª Dra Orientadora do Trabalho de Conclusão de Curso 
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conhecimentos na realidade, estabelecendo a relação teoria/prática de forma 

articulada às disciplinas envolvidas em ambientes específicos: laboratórios de 

línguas estrangeiras, laboratório de informática e de ciências. Nesses espaços 

procura-se desenvolver um trabalho integrado ao Projeto Político Pedagógico 

da Instituição, tendo como proposta oferecer práticas inovadoras e 

possibilidades diversificadas de ensino através de recursos tecnológicos.  

A investigação desenvolvida pelas pesquisadoras da UFPE apontou em 

suas análises que durante as observações realizadas em um dos ambientes 

tecnológicos (laboratório de ciências), perceberam existir mediação pedagógica 

através da real interação entre alunos/professores e alunos/alunos. Os 

professores demonstravam perceber as potencialidades do uso dos recursos 

tecnológicos no momento em que buscavam atender a dinâmica da sala e a 

desenvolver certas habilidades, como a resolução de questões e troca de 

conhecimentos. Os artefatos tecnológicos aguçavam nos alunos interesse pela 

aprendizagem e o professor procurava contextualizar os conteúdos com a 

realidade deles.   

Diante do exposto, procuramos ampliar o estudo no intuito de 

compreender como os professores desenvolvem mediação pedagógica no 

Ensino Médio, através da integração de um blog ao ato educativo, utilizando o 

espaço do laboratório de informática, enquanto ambiente virtual. Durante o 

desenvolvimento da pesquisa, analisamos a proposta pedagógica da Escola de 

Referência, quanto às orientações acerca do uso das TICs em sala de aula; 

caracterizamos entre os docentes da Escola de Referência Ginásio 

Pernambucano, o perfil daqueles que utilizam as tecnologias como ferramentas 

de ensino-aprendizagem; e investigamos como e para quê um blog foi utilizado 

pelos professores do Ensino Médio nesta escola, identificando as estratégias 

de mediação utilizadas pelos docentes durante as aulas ministradas no 

laboratório de informática. 

As transformações ocorridas nas últimas décadas nos meios de 

comunicação são de tal envergadura que se tornou impossível para a escola 

continuar a ignorá-los. O blog se apresenta como uma inovação neste contexto 

comunicacional. 



18 

Não podemos esperar das TICs a solução para modificar de forma 

profunda a relação pedagógica, mas enquanto ferramentas que poderão 

facilitar como nunca a pesquisa individual e grupal, o intercâmbio de 

professores/alunos, professores/professores,alunos/alunos,alunos/professores. 

As tecnologias podem ter grande valor se forem utilizadas para incrementar e 

dinamizar os processos metodológicos de ensino-aprendizagem, 

desenvolvendo habilidades e motivando os sujeitos na construção de novos 

saberes, favorecendo trocas mútuas, as faculdades de observação e de 

pesquisa e o senso critico numa comunidade que proporciona a sua construção 

de forma interativa e colaborativa. 

Desta forma, torna-se imprescindível aos demais profissionais da 

educação, principalmente os da Rede Estadual de Pernambuco, conhecer 

como as escolas vêm fazendo uso do blog, o qual atualmente tem sido um 

recurso tecnológico amplamente usado e com bastante eficiência, para auxiliar 

na aprendizagem dos alunos. Este ambiente informatizado pode colaborar com 

a prática pedagógica docente, “com a finalidade de aplicação e vivência dos 

conhecimentos na realidade, estabelecendo a relação teoria/prática, de forma 

articulada às disciplinas curriculares” (Proposta Pedagógica, 2008). 

Visando um maior aprofundamento na temática em pauta, realizamos 

um estudo de caso, no espaço físico do laboratório de informática, enquanto 

ambiente de aprendizagem, com o propósito de tornar conhecido o trabalho 

pedagógico desenvolvido pelos profissionais da educação, a fim de 

intercambiar e irradiar as experiências e práticas pedagógicas já 

implementadas, como também auxiliar os demais educadores da Rede Pública 

Estadual a encarar o uso das TICs na educação como recursos indispensáveis 

à prática pedagógica de todos os que ainda acreditam em educação de 

qualidade no Brasil, numa aprendizagem integradora, a qual deverá articular 

teoria e prática, aproximando o pensar do viver. 

Para o desenvolvimento do trabalho utilizamos alguns instrumentos de 

coleta de dados, os quais serviram de subsídios para melhor compreensão e 

análise da proposta de pesquisa. Dentre esses instrumentos podemos destacar 
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a realização de entrevistas semi-estruturadas, a observação não-participante e 

a análise documental, neste caso, a proposta pedagógica da escola. 

Este estudo vem juntar-se a muitos outros que buscam analisar a 

utilização de recursos tecnológicos e em particular em ambientes virtuais, para 

subsidiar e enfrentar alguns desafios ligados à formação de professores, no 

uso de tecnologias da informação e comunicação, e mesmo para aqueles que 

ainda não têm acesso, justamente por conhecerem como os recursos 

disponíveis em um ambiente virtual de estudo podem contribuir para um 

repensar imprescindível sobre a prática pedagógica e consequentemente para 

o amadurecimento de novas propostas educativas. 

Acreditamos que as experiências em ambientes virtuais possam 

contribuir para uma reflexão e mudança da postura de professores e 

educandos também nos espaços presenciais, pois as análises dos dados de 

ações reais podem colaborar para a reflexão e o trabalho de mediação em 

contextos de educação presencial e à distância. O maior problema é que o 

professor pode até perceber as novas potencialidades que as tecnologias 

trazem para a aprendizagem construtiva, mas pode não saber como fazer 

mediação em espaços tecnológicos pouco conhecidos por ele. Por isso, 

parece-nos fundamental que o professor tenha condições de passar por 

momentos de formação ou participar de projetos mediados por novas 

tecnologias para perceber como estas podem funcionar como aliada, às vezes. 

Acreditando ainda que uma análise mais detalhada do discurso dos 

sujeitos pesquisados pudesse ser reveladora de caminhos para uma melhor 

compreensão das ações de mediação que proporcionem mais oportunidades 

de aprendizagem, consideramos aspectos da interação, cooperação, 

colaboração e autonomia do aluno nas atividades didático-pedagógicas 

adotadas pelos docentes. Buscamos fazer uma adaptação destes conceitos, 

considerando-os como dimensões da mediação. Para efeitos de sistematização 

neste trabalho, elencamos como categorias de análise, as quais serão 

explicitadas no decorrer do trabalho. 

Organizamos as concepções e conclusões do presente trabalho em 

capítulos que se complementam.  



20 

No capítulo 1, contextualizamos a questão central desta pesquisa a qual 

nasce da trajetória da pesquisadora e seu interesse pelas novas possibilidades 

que as tecnologias da informação e comunicação-TICs, trazem para a 

educação.  

No capítulo 2, apresentamos uma abordagem de formação dos 

professores e os desafios da utilização das tecnologias da informação e 

comunicação no processo de ensino-aprendizagem. 

No capítulo 3, discorremos sobre o conceito de mediação pedagógica e 

suas dimensões: autonomia, interação, inovação, cooperação e colaboração. 

O capítulo 4 é destinado à escolha metodológica e à análise dos dados 

coletados. Segundo o foco da pesquisa, caracterizamos um blog e o alcance 

dos seus recursos na ação da mediação pedagógica. 

Focalizamos os capítulos 5 e 6 na apresentação, discussão e análise 

dos dados coletados. 

E, finalmente, apresentamos nossas últimas considerações e algumas 

perspectivas da pesquisa, retomando os objetivos inicialmente definidos. 

 

 

 

 

 

 

 

2  A Educação na sociedade do conhecimento 
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A geração dos dias atuais já nasce em um mundo de grandes 

mudanças, resultante de um longo e complexo processo histórico, o qual trouxe 

muitas mudanças à vida do homem. Segundo Grinspun (2002), foi a partir da 

Revolução Científica e, depois, da Revolução Industrial que o mundo 

experimentou a idéia de progresso científico que a ciência moderna tornou 

possível a transformação da técnica e o surgimento da tecnologia, utilizando os 

conhecimentos científicos para atuar de maneira prática e transformar o 

mundo. O processo industrial, precedido por inventos específicos, marcou 

importantes mudanças, tanto econômicas como sociais O produto industrial 

passa a ser baseado, cada vez mais, em conhecimentos para atuar de maneira 

prática e transformar o mundo. 

A tecnologia que temos hoje, a qual é utilizada por todos na sociedade 

contemporânea, teve início muitos séculos atrás relacionada às questões das 

próprias descobertas e avanços científicos da humanidade. Sendo assim, 

historicamente, a tecnologia está relacionada à evolução e às mudanças dos 

fatos e situações que ocorreram em nossa sociedade. Ela interfere na 

realidade criando procedimentos e instrumentos para que sua ação ocorra 

além das próprias mudanças sociais. 

Grinspun (2002) explica como a tecnologia tem causado mudanças 

sociais ao longo do que se denominou chamar de Revoluções Industriais. 

Segundo este teórico, a primeira Revolução Industrial começa no século XVIII e 

se expande para o resto do mundo no século XIX, onde a máquina a vapor 

começa a modificar a vida do trabalhador. A segunda Revolução Industrial, final 

do século XIX, caracteriza-se pelas novas relações no mundo do trabalho, 

marcada pela administração fordista. Já a terceira Revolução Industrial, nos 

últimos trinta anos, caracteriza-se por uma acelerada transformação no campo 

tecnológico. 

Neste contexto, é importante ressaltar que as transformações rápidas e 

profundas decorrentes do desenvolvimento científico e tecnológico refletem-se 

nos mais variados setores, destacando-se os avanços tecnológicos, a 

transformação dos paradigmas econômicos e produtivos e, em especial, as 

mudanças relacionadas à educação. 
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A sociedade na qual estamos vivendo afasta-se radicalmente da 

sociedade industrial para se constituir em sociedade da informação, ou mais 

apropriadamente, em sociedade do conhecimento. Neste sentido, associam-se 

à informação, características de revisão contínua e de crescente grau de 

complexidade.  Seu conceito está intimamente ligado a novas experiências de 

espaço e tempo. Assim, as palavras conhecimento e educação passam a 

exercer um novo fascínio. 

Alves (2001), educador, psicanalista e ferrenho defensor da dignidade 

do homem, propõe seja o ato de conhecer fundamentalmente diverso do ato de 

informar-se. Somente o ato de conhecer poderia expressar um legítimo ato 

educacional. De fato, o simples ato de informar-se não viabiliza, por si só, 

qualquer competência reflexiva para perceber o transitório, examinar a 

multiplicidade de relações e acompanhar as conexões as quais podem elucidar 

a intimidade do universal com o particular, próprias do ato de conhecer.  

Para Silva (2002), muitas vezes é usado somente o termo 

“conhecimento” no lugar de “informação” na tentativa de recordar que a simples 

informação não é suficiente para formar juízos, uma vez que é necessário 

tempo e disposição para se chegar ao conhecimento. Para o autor, o termo tem 

entrado na especificidade mais como um desdobramento das discussões sobre 

políticas de comunicação, tanto nos Estados Unidos, como na Europa, 

indicando os sistemas da sociedade da informação como instrumentos 

fundamentais para promoção do conhecimento, o qual deve mudar o modo 

como agimos, pensamos, trabalhamos e estudamos. 

O enfoque no momento apresentado centra-se nos atuais desafios 

educacionais, considerando a “educação como elemento chave na construção 

de uma sociedade baseada na informação, no conhecimento e no aprendizado” 

(TAKAHASHI, 2001, p.45). 

Em cada país a sociedade da informação está sendo construída em 

meio a diferentes condições. Os países economicamente desenvolvidos, bem 

como boa parte daqueles em vias de desenvolvimento, já adotam políticas e 

iniciativas voltadas para sociedade de informação. 
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Todos os países integrantes da União Européia, por exemplo, há mais 

de 05 (cinco) anos, vêm mobilizando um conjunto muito rico em novas 

linguagens para esse olhar diferente sobre a sociedade, definindo programas 

específicos denominados de sociedade da informação, tendo como principal 

preocupação o amplo uso de tecnologias digitais interativas. No Brasil existe 

um campo semântico em implementação, o qual merece ser abordado 

mediante a leitura e reflexão crítica do documento denominado Livro Verde. 

Este documento é fruto do esforço e participação de profissionais de várias 

áreas do conhecimento e vários setores (público, privado, terceiro setor e 

instituições) os quais fazem parte do Programa Sociedade da Informação no 

Brasil, do Ministério da Ciência e Tecnologia. O documento se intitula 

“Sociedade da Informação no Brasil”. O Livro Verde, como é chamado, define o 

conceito de educação como sendo “o elemento chave para a construção de 

uma sociedade da informação e condição essencial para que as pessoas e 

organizações estejam aptas a lidar com o novo, a criar, e, assim a garantir seu 

espaço de liberdade e autonomia” (TAKAHASHI, 2001, p.7). 

Educar, sob esse cenário, significa incentivar a autonomia individual e a 

solidariedade, prevenir insucessos e lutar contra as desigualdades, favorecer o 

ensino experimental e o espírito científico, abrir novos horizontes aliando a 

compreensão das origens e raízes à identidade da inovação científica e 

tecnológica, condições essenciais à mudança orientada para um 

desenvolvimento humano integral. 

Ainda no Livro Verde é apresentado o significado de educar em uma 

sociedade da informação. 

(...) muito mais que treinar pessoas para o uso das tecnologias 
da informação e comunicação: trata-se de investir na criação 
de competências suficientemente amplas que lhes permitam ter 
uma atuação efetiva na produção de bens e serviços, tomar 
decisões fundamentadas no conhecimento, operar com 
fluência os novos meios e ferramentas em seu trabalho, bem 
como aplicar criativamente as novas mídias, seja em usos 
simples e rotineiros, seja em aplicações mais sofisticadas. 
Trata-se também os indivíduos para “aprender a aprender”, de 
modo a serem capazes de lidar positivamente com a contínua 
e acelerada transformação da base tecnológica (TAKAHASHI, 
2001,p.45) 



24 

 

Belluzzo (2002) corrobora com este conceito quando expressa que a 

sociedade do conhecimento, também chamada sociedade da aprendizagem, 

requer uma nova leitura do mundo. Há necessidade de se entender que 

aprender é um processo complexo, onde o ser humano deve ser sujeito ativo 

na construção do conhecimento e que este somente se dá a partir da ação do 

sujeito sobre a realidade. 

Para reafirmar o significado da educação na sociedade do 

conhecimento, Delors (1999) salienta que não basta a cada pessoa no começo 

da vida, acumular uma determinada quantidade de conhecimento para estar 

abastecido indefinidamente. Mas, antes, é necessário estar à altura de 

aproveitar e explorar, do começo ao fim da vida, todas as ocasiões de 

atualizar-se, aprofundar e enriquecer esses conhecimentos, adaptando-se a 

um mundo em mudança constante. 

Para dar resposta ao conjunto das suas missões, a educação deve 

organizar-se em torno de quatro aprendizagens fundamentais, que, ao longo de 

toda a vida, serão de algum modo para cada indivíduo, os pilares do 

conhecimento: aprender a conhecer, isto é, adquirir os instrumentos da 

compreensão; aprender a fazer, para poder agir sobre o meio envolvente; 

aprender a viver junto, a fim de participar e cooperar com os outros em todas 

as atividades humanas; e, finalmente aprender a ser, via essencial que integra 

os três precedentes. É claro que estas quatro vias do saber constituem apenas 

uma, dado que existem entre elas múltiplos pontos de contato, de 

relacionamento e de permuta. 

A missão da educação na sociedade, hoje, reside em permitir que sejam 

exploradas e criadas formas de ajuda aos jovens para olhar a escola como 

local de aprendizagem e que, uma vez cumprido o ciclo básico, possam 

regressar para continuar aprendendo, através da interação com outros jovens 

e/ou adultos, compartilhando saberes, ampliando fronteiras e encontrando 

novos caminhos e melhor qualidade de vida. 

Pensar a educação na sociedade da informação exige considerar a 

função escola enquanto local de sistematizar os conhecimentos, assim como 
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considerar um leque de aspectos relativos às tecnologias da informação e 

comunicação-TICs, a começar pelo papel que elas desempenham na 

construção de uma sociedade que tenha a inclusão e a justiça social como 

prioridades (TAKAHASHI, 2001). 

 

2.1 Função da escola na sociedade do conhecimento 

O atual avanço e a disseminação das TICs vêm criando novas formas de 

convivência, novos textos, novas leituras, novas escritas, novas formas de 

interação ao desenvolvimento de conhecimentos e saberes dos alunos. Desta 

forma, a educação escolar enquanto instituição social tem de oferecer múltiplos 

caminhos e alternativas, distanciando-se da mera assimilação certificada de 

saberes, da seqüência linear de conteúdos, dos saberes prontos, de preparar 

consumidores e/ou oferecer treinamento para utilização das TICs. A escola 

precisa assumir um compromisso com um fazer educativo voltado à formação 

de cidadãos para a complexidade e desafios do mundo, conscientes da 

velocidade e das transformações sucessivas dos conhecimentos em todas as 

áreas do saber. Segundo (KENSKI, 2007, p.64), “a escola precisa enfim 

garantir aos alunos cidadãos a formação e a aquisição de novas habilidades, 

atitudes e valores, para que possam viver e conviver numa sociedade em 

permanente processo de transformação. 

 Para Dawbor (1993, p.123). as transformações mais significativas no 

processo educativo, frente às mudanças na sociedade são: 

a) O repensar de forma mais dinâmica o universo de 
conhecimento a trabalhar, em que neste assumem maior 
importância as metodologias, reduzindo-se ainda mais a 
dimensão “estoque” de conhecimentos a transmitir; b) a 
transformação da cronologia do conhecimento: a visão do 
homem que primeiro estuda, depois trabalha e depois se 
aposenta, torna-se cada vez mais anacrônica, e a 
complexidade das diversas cronologias aumenta; c) a 
modificação profunda da função educando, em particular adulto 
como sujeito da própria formação diante da diferenciação e 
riqueza dos espaços de conhecimento nos quais deverá 
participar; d) a vinculação da luta pelo acesso aos espaços de 
conhecimento ao resgate da cidadania, em particular para a 
maioria pobre da população, como parte integrante das 
condições de vida e de trabalho; a entrada em novas dinâmicas 
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para entender sob que forma os seus efeitos pode ser 
invertida, levando a um processo reequilibrado da sociedade 
quando hoje apenas reforçam as polarizações e desigualdades 
(p.123). 

A produção e o acesso ao conhecimento não são privilégios de algumas 

pessoas ou instituições, este pode ser produzido em vários espaços e por 

múltiplos agentes. O conjunto de instrumentos e as novas conquistas 

tecnológicas poderão ser utilizados num processo em que o educador é mais 

um mediador do processo de ensino - aprendizagem. Neste ínterim, ao 

elaborar o documento conhecido como Livro Verde, o Brasil apresenta 

proposições acerca da relação entre educação e as tecnologias da informação 

e comunicação, afirmando que:  

O objetivo do Programa Sociedade da Informação é integrar, 
coordenar e fomentar ações para utilização de tecnologias de 
informação e comunicação, de forma a contribuir para a 
inclusão social de todos os brasileiros na nova sociedade e, ao 
mesmo tempo, contribuir para que a economia do País tenha 
condições de competir no mercado global. A execução do 
Programa pressupõe o compartilhamento de responsabilidades 
entre os três setores: governo, iniciativa privada e sociedade 
civil (TAKAHASHI, 2001, p.10 grifo do autor). 

Os propósitos apresentados pelo Programa da Sociedade da Informação 

no Brasil constituem-se na construção de um projeto de sociedade o qual 

disponibilize para seus cidadãos o acesso às possibilidades de 

desenvolvimento integral como ser humano, em sua dimensão individual e 

social, objetiva e subjetiva, com adoção de novas abordagens pedagógicas. 

A escola, nesta nova perspectiva, passa a ter um papel muito mais forte, 

um papel significativo na formação de novas competências as quais não sejam 

necessariamente voltadas ao mercado de trabalho, mas que sejam capazes de 

produzir sinergia entre competências, informações e novos saberes. Como cita 

o Professor João Pedro Ponte (apud KENSKI, 2007).  

A sociedade e as tecnologias não seguem um rumo 
determinista. O rumo depende muito dos seres humanos e, 
sobretudo, da sua capacidade de discernimento coletivo. 

O problema com que nos defrontamos não é simples domínio 
instrumental da técnica para continuarmos a fazer as mesmas 
coisas, com os mesmos propósitos e objetivos, apenas de uma 
forma um pouco diferente. 



27 

Não é tornar a escola mais eficaz para alcançar os objetivos do 
passado. O problema é levar a escola a contribuir para uma 
nova forma de humanidade, onde a tecnologia esteja 
fortemente presente e faça parte do cotidiano, sem que isso 
signifique submissão à tecnologia (pág. 67). 

Nesta perspectiva, as tecnologias poderão contribuir para transformar a 

escola em um espaço dinâmico de aprendizagem, por meio da comunicação 

mais aberta, realização de projetos, da integração do objeto de estudo em 

todas as dimensões cognitivas e pessoais, em que se valorizam o diálogo e a 

participação permanente de todos os envolvidos, tendo consciência de que o 

poder da interação não está nas tecnologias, mas nas mãos e nas mentes de 

todos os seus usuários participantes. 

A escola na sociedade do conhecimento tem novas características, 

apontadas por (NÓVOA, 1995) como princípios de melhorias e mudanças na 

escola. 

a) Considerar a escola como unidade estratégica de 
mudança em educação; 

b) Desenvolver dinâmicas de participação dos professores e 
dos restantes atores educativos em torno dos processos de 
inovação escolar; 

c) Perspectivar a melhoria das escolas como um processo e 
não como um produto, criando uma cultura da escola que 
consagre uma atitude de mudança permanente, 

d) Produzir sugestões práticas, de políticas e de 
procedimentos que contribuam para a melhoria das escolas; 

e) Ter consciência do processo de inovação, introduzindo 
dispositivos de regulação e de avaliação (p.75). 

Fica evidenciado que não resolveremos nossos problemas educacionais 

apenas utilizando recursos tecnológicos, incluindo novas disciplinas no 

currículo ou caracterizando a prática do professor em sala de aula. Repensar a 

educação não é somente acatar propostas de modernização, mas repensar a 

dinâmica do conhecimento de forma ampla e, como conseqüência, o papel do 

educador como mediador desse processo – a mediação se pauta na 

articulação dos princípios de ensino e aprendizagem e se concretiza pelas 

constantes estratégias durante a realização de atividades. 
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No contexto da vida cotidiana, muitas pessoas foram se adaptando ao 

uso informal dos mais diversos equipamentos digitais, de acordo com suas 

necessidades e interesses. Mas, no caso de espaços pedagógicos, as 

adaptações são mais complexas porque exigem algum grau de reflexão e 

preparação de profissionais para uma utilização mais adequada aos objetivos 

específicos de aprendizagem. Consequentemente, os educadores precisam 

aprender a usar as ferramentas tecnológicas de forma eficiente e adequada a 

diferentes objetivos educacionais. Por isso, há necessidade de preparação de 

profissionais para utilização da tecnologia e para o planejamento de mediações 

adequadas aos propósitos educativos. 

 

2.2  A Formação de Professores 

A dinâmica do mundo moderno impõe, em todas as áreas, profissionais 

questionadores e dinâmicos que ultrapassem os limites da simples execução. A 

capacidade de pensar e decidir são essenciais para a assimilação de 

mudanças e para o confronto com os desafios que surgem todos os dias. 

A formação do professor é o ponto chave para a modernização do 

ensino. A necessidade de atualização constante do professor cresce, não só 

em relação à sua disciplina específica, como também no que se refere às 

metodologias de ensino e às novas tecnologias da informação e comunicação. 

A preparação do professor deve atender as mesmas exigências dos demais 

setores da sociedade: formar um ser autônomo e não um receptor de 

informações pré-moldadas, repetidor de modelos estáticos em sua atuação 

profissional. 

Os avanços tecnológicos trouxeram mudanças sociais decorrentes das 

modificações na produção e no serviço. Hoje, uma intensa interconexão 

resultante do aperfeiçoamento dos transportes e das comunicações vem 

acarretando mudanças nas relações de tempo e de espaço. Devido às 

constantes mudanças e desafios, a formação inicial torna-se rapidamente 

insuficiente, o que ratifica a necessidade da disposição para um aprendizado 

contínuo ao longo da vida, onde buscar a informação é extremamente 
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importante e a construção do conhecimento gerado, através da busca e da 

pesquisa, é extremamente eficaz e satisfatória para o indivíduo.  

O processo de produção do conhecimento deve ser permanente e 

dinâmico, assumindo um papel fundamental ao lado dos processos de 

organização e distribuição de informação e, neste cenário, os sistemas 

educacionais necessitam atender a novas demandas e em consequência os 

professores ocupam um papel estratégico. 

A formação do professor para atender as novas exigências demandadas 

pela sociedade do conhecimento precisa estar em estado permanente de 

aprendizagem enquanto condição indispensável e fundamental para o bom 

exercício da profissão docente. O professor precisa ter consciência da sua 

atuação profissional para fazer a mediação pedagógica, tendo clareza de sua 

intencionalidade (o quê, como e por que) e ao mesmo tempo conhecer o 

processo de aprendizagem do aluno, o qual não deve restringir-se aos 

aspectos cognitivos. É preciso considerar a existência da inter-relação dos 

aspectos afetivos, sociais e culturais. 

Neste sentido, para a formação deste educador, é necessário, segundo 

Masetto e Lopez (apud MERCADO, 1999): 

• Mudanças profundas na forma de conceber o trabalho 
docente, nos currículos das escolas e nas responsabilidades 
desta no processo de formação do cidadão; 

• Socialização do acesso à informação e produção de 
conhecimento; 

• Mudança de concepção no ato de ensinar em relação 
com os novos modos de conceber o processo de aprender e de 
acessar e adquirir conhecimento; 

• Mudança nos referenciais interpretativos de 
aprendizagem, passando do modelo educacional predominante 
instrucionista para o modelo construtivista; 

• Construção de uma configuração educacional que integre 
novos espaços de conhecimentos em uma proposta de 
inovação da escola, na qual o conhecimento não está centrado 
no professor, no espaço físico e nem no tempo escolar, mas 
visto como processo permanente de mudança, 
progressivamente construído, conforme os novos paradigmas; 
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• Desenvolvimento dos processos interativos que ocorrem 
no ambiente telemático, sob a perspectiva do trabalho 
cooperativo, que é uma das alternativas a ser trabalhada em 
ambientes de telemática educativa. Entende-se por trabalho 
cooperativo a colaboração solidária para as trocas do pensar e 
do fazer dos professores, o trabalho conjunto em várias 
instâncias e momentos, acontecendo em grupos e subgrupos 
oferecendo ao professor condições para enfrentar as 
incertezas e os conflitos advindos das exigências atuais e 
futuras (p.41). 

Prioritariamente, as políticas públicas precisam atender as demandas de 

formação e contínua atualização de docentes. Sobretudo, porque a 

democratização do ensino requer professores com valores, conhecimentos, 

habilidades, competências que lhes permitam responder aos desafios que se 

apresentam no cotidiano. Cabe também à Universidade responder a esse 

chamado, na medida em que, por um lado, favorece uma formação inicial e 

continuada, chamando os professores ao seu espaço para uma reflexão da 

prática. Por excelência, a Universidade é o lócus privilegiado à construção do 

conhecimento, ao pensamento teórico e às atividades práticas. Logo, 

programas de parceiras Escolas/Universidades são importantes e necessários, 

quanto maior aproximação houver entre ambas, mais possibilidade terá de 

formar o professor/pesquisador. 

Neste sentido, o Governo do Estado de Pernambuco implanta uma 

política de estado para a educação no período de 2007-2010, tendo como 

pressuposto a educação para a cidadania, onde crianças e jovens 

pernambucanos tenham direito de aprender e evoluir. Para modificar os 

indicadores educacionais e garantir a cidadania do povo, um dos eixos 

prioritários é a valorização do professores e trabalhadores em educação. 

Diante do exposto, no ano de 2007, o Governo investiu em capacitação 

para cerca de 21 (vinte e um) mil professores em diversas áreas do 

conhecimento; abriu 2.416 vagas de cursos de especialização e extensão para 

serem ministrados por Universidades no Estado; criou o Programa Professor 

Conectado, beneficiando cerca de 26 mil educadores efetivos da rede com um 

nootebook; e instituiu o prêmio de tecnologia a serviço da educação, 

valorizando os melhores projetos de educação e tecnologia. Em todo o Estado, 

1.800 professores ganharam um computador (Pernambuco, 2007a). 
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Observou-se assim um incentivo para os professores fazerem uso 

efetivo das TICs não apenas para uso pessoal/ individual, mas principalmente 

na diversificação dos espaços de construção do conhecimento, permitindo à 

escola um novo diálogo com os indivíduos e o mundo. 

É necessário reconhecer que os professores constroem saberes e 

práticas ao longo de sua trajetória profissional, muito embora sejam 

subvalorizados, que constituem os fundamentos de sua prática e competência 

profissional. E neste sentido, o processo de formação continuada significa, de 

certa forma, uma oportunidade dos professores perceberem conhecimentos os 

quais podem contribuir para compreensão e aperfeiçoamento do processo de 

ensino-aprendizagem. Conhecimentos estes, exigidos pela rápida evolução da 

sociedade a qual criou novas necessidades educativas que levam à busca de 

alternativas nos sistemas tradicionais. 

Enquanto profissional da educação, o docente precisa estar 

instrumentalizado para ler o novo, conhecer diferentes linguagens da mídia, 

estar atento à diversidade, sentir-se verdadeiramente integrado no processo 

educativo. Se a evolução tecnológica é permanente, subtende-se a 

necessidade de constante atualização docente em prol da busca de novas 

informações as quais podem gerar novos conhecimentos, propondo novas 

questões, indicando novos caminhos, os quais se constituem enquanto 

desafios na formação pedagógica e tecnológica. 

 

2.2.1 Desafios da formação tecnológica 

As mais modernas Tecnologias da Informação e Comunicação – TICs, 

exigem uma reestruturação ampla dos objetivos de ensino-aprendizagem e 

principalmente do sistema escolar, demandando permanente atualização por 

parte do profissional, sob pena de este se tornar irremediavelmente obsoleto 

em poucos anos. 

Se as transformações que a sociedade vem sofrendo afetam o papel do 

professor, então são imprescindíveis mudanças na formação inicial e a 

efetivação de uma política de formação continuada para os professores em 
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exercício, uma vez que não são apenas novas qualificações que estão sendo 

exigidas para estes. Também surgem oportunidades para aqueles que aceitam 

desafios e colocam-se abertos a novas funções. 

Quando o assunto é a formação do educador para o uso das novas 

tecnologias, há uma observação importante já postulada por (MERCADO, 

1999). 

Na formação de professores, é exigido dos professores que 
saibam incorporar e utilizar as novas tecnologias no processo 
de aprendizagem, exigindo-se uma nova configuração do 
processo didático e metodológico tradicionalmente usado em 
nossas escolas nas quais a função do aluno é a de mero 
receptor de informações e uma inserção crítica dos envolvidos, 
formação adequada e propostas de projetos inovadores (p.14). 

 

Neste sentido é que se entende formação do educador para além do 

técnico, apesar de muitos programas de preparação didática para o uso das 

TICs privilegiarem a instrução para uso das máquinas e softwares já prontos e 

o treinamento para utilização dos programas básicos do Office. Neste caso, 

não existe orientação para utilizar as TICs como forma de revolucionar o ensino 

provocando transformações no conhecimento, na produção, armazenamento e 

disseminação da informação. 

Os professores treinados nesta perspectiva tendem a reproduzir o 

chamado paradigma instrucionista (abordado no capitulo seguinte), onde o 

ensino é um processo de condicionamento através do uso de reforço das 

respostas que se quer obter; por outro lado, a aprendizagem é a resposta de 

estímulos externos controlados por meio de reforços. A apresentação da 

informação é sempre de forma linear, sequencial e o professor é um 

participante ativo e o aluno participante passivo. No final do processo tem-se 

um aluno formado, pronto para o mercado de trabalho, sem necessidade de 

estudos posteriores. 

 É preciso considerar que as tecnologias novas ou velhas apresentam 

recursos importantes para auxiliar o processo de transformação da escola, 

apontando mudanças na maneira de organizar os conteúdos a serem 

ensinados e na criação de ambientes de aprendizagem que enfatizam a 
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construção do conhecimento e não a instrução, levando o entendimento da 

tecnologia como uma nova maneira de representar o conhecimento, 

provocando redimensionamento dos conceitos já conhecidos e possibilitando a 

busca e compreensão de novas idéias, valores e os modos individuais e 

coletivos, de como irão ocorrer às aprendizagens. 

A formação inicial e continuada do educador demanda das políticas 

públicas o reconhecimento e a necessidade da formação tecnológica nas 

práticas docentes, a identificação das fragilidades técnicas e operacionais para 

a realização das atividades educativas. A democratização do acesso ao 

conhecimento e ao uso das TICs passa pela necessidade das escolas públicas 

terem condições de oferecer com qualidade essas possibilidades tecnológicas 

aos seus educandos. 

Antes de tudo, é necessário que todos estejam conscientes e 
preparados para assumir novas perspectivas filosóficas, que 
contemplem visões inovadoras de ensino e de escola, 
aproveitando-se das amplas possibilidades comunicativas e 
informativas das novas tecnologias, para a concretização de 
um ensino crítico e transformador com qualidade (KENSKI, 
2003, p.73). 

O que se propõe é a formação de um profissional que possibilite a 

criação de um ambiente de aprendizagem, ultrapassando o modelo escolar 

vigente e ao mesmo tempo evite ou supere o uso ingênuo das TICs, 

democratizando e inserindo as pessoas num mundo em que, a cada dia, 

vinculam-se as relações virtuais como possibilidade de avanço, de libertação, 

conhecendo as novas formas de aprender e de ensinar, bem como produzir, 

comunicar e representar o conhecimento. 

É urgente a necessidade de uma formação que vá além do básico, onde 

cada um invista seu tempo, sua disposição e até mesmo seu dinheiro para uma 

formação que seja continuada. Essa formação também implica no alargamento 

dos horizontes com o entendimento e a utilização das tecnologias, sejam elas 

antigas ou novas. 

Apesar de toda exigência da modernidade para inserção dos 

educadores no processo de formação tecnológica, muitos são os desafios 

enfrentados no uso da tecnologia como ferramenta e suporte para a 
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aprendizagem, onde podemos destacar alguns: problemas de gestão, 

resistência dos educadores (formadores), resistência dos discentes 

(educadores em formação), falta de infra-estrutura, falta de recursos, ruptura de 

paradigmas educacionais ou ilusões frente ao uso das TICs, aversão por parte 

de alguns docentes que não conseguem vislumbrar os ganhos com as 

mudanças, problemas de acesso aos equipamentos, falta de manutenção, 

formação deficiente de professores para o uso pedagógico das novas 

tecnologias e o tempo de formação. 

Kenski (2003, p.78 e 79) apresenta os resultados e estudos realizados 

pela Aple Computer Corporation, os quais mostram que “mesmo quando 

professores têm fácil acesso aos computadores e treinamentos suficientes, é 

preciso no mínimo três anos para que eles se sintam confortáveis no uso dos 

computadores e comecem a pensar instintivamente em como tirar proveito dos 

computadores em suas aulas”. 

A autora continua desenhando uma tabela elaborada pela National 

Information Infrastructure Advisory Council, onde apresenta as habilidades 

docentes necessárias para o trabalho satisfatório com as tecnologias e o tempo 

para alcançá-las. (KENSKI, 2003, p.79). 

Habilidades docentes para o trabalho com as novas tecnologias 

Estágio 

Habilidade 

Descrição Desenvolvimento 

Profissional desejável 

Entrada O professor tenta dominar a tecnologia e 

o novo ambiente de aprendizagem, mas 

não tem a experiência necessária 

Nenhum 

Adoção O professor realiza treinamento bem  

sucedido e domina o uso básico da 

tecnologia. 

30 horas 

Adaptação O professor sai do uso básico para 

descobrir uma variedade de aplicações 

para o uso da tecnologia. O professor 

tem conhecimento operacional do 

+ 45 horas de treinamento 3 

meses de experiência e 

apoio técnico permanente e 
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hardware e pode detectar falhas básicas 

do equipamento. 

imediato. 

Apropriação O professor tem domínio sobre a 

tecnologia e pode usá-la para alcançar 

vários objetivos instrucionais ou para 

gerenciar a sala de aula. O professor tem 

boa noção de hardware e das redes. 

+ 60 horas de treinamento; 

2 anos de experiência e 

apoio técnico permanente e 

imediato. 

Invenção O professor desenvolve novas 

habilidades de ensino e utiliza a 

tecnologia como uma ferramenta flexível. 

+ 80 horas de treinamento; 

4-5 anos de experiência; 

apoio técnico imediato 

Fonte: site:http://WWW.benton.org/kickstart. Op. Cit. Kenski, 2003 

  De acordo com os estudos já realizados e apresentados, fica evidente 

que a formação docente para a inserção das TICs no processo ensino-

aprendizagem deve ser executada o mais breve possível, de preferência nas 

licenciaturas. É fundamental que a formação tecnológica do professor 

contemple um plano de ação adequado à nova realidade educacional, pautado 

em modelos psicopedagógicos e didáticos numa abordagem sócio-

interacionista. 

Modelos cognitivos de aprendizagem inspirados na 
aprendizagem pela descoberta, autônoma, significativa, de 
esquemas ou estruturas e estratégias de organização; 

Modelos de inovação e renovação educativa, partindo-se do 
suposto de que as novas tecnologias são poderosas 
ferramentas educacionais, que podem contribuir para a 
promoção de todos; 

Modelos de intervenção didática – o como saber fazer chegar 
ao aluno sua mensagem cultural, como conseguir que o aluno 
integre os objetivos culturais, como intervir com êxito no 
processo educativo. É preciso o professor saber como utilizar 
programas educativos existentes, quais são os mais 
adequados a cada idade e como avaliá-los e que efeitos 
produzem na aprendizagem. A utilização das novas tecnologias 
na escola permite o uso de metodologias ativas de 
aprendizagem por descoberta e o professor utiliza modalidades 
de intervenção (MERCADO, 1999, p.102). 

Os obstáculos são amplos e variados, no entanto, uma formação 

adequada para lidar com as TICs não deve deixar de considerar a realidade na 
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qual o docente realiza suas atividades educativas, suas ansiedades, 

deficiências e dificuldades encontradas no local de trabalho. 

Em síntese, as TICs não podem ser avaliadas como um fim em si 

mesmas, mas nos termos da sua inscrição em um projeto de formação 

profissional e de sociedade. 

Formar para as novas TICs é formar o julgamento, o senso crítico, o 

pensamento hipotético e dedutivo, as faculdades de observação e de pesquisa, 

a imaginação, a capacidade de memorizar e classificar, a leitura, a análise de 

textos e de imagens, a representação de redes e estratégias de comunicação. 

 

2.3  Ambientes virtuais de aprendizagem 

Segundo Santos e Okada (2003), “ambiente” refere-se a um cenário 

composto de pessoas, natureza ou coisas e objetos. Já “virtual”, é uma palavra 

originada do latim (virtualis), derivada da palavra virtus, que significa força ou 

potência. No senso comum, a expressão virtual refere-se a alguma coisa que 

não existe fora da realidade. 

Lévy (apud SANTOS e OKADA, 2003) esclarece que o virtual não se 

opõe ao real e sim ao atual. Virtual é o que existe em potência e não em ato. 

Para melhor compreensão destes conceitos, Lévy cita o exemplo da árvore e 

da semente – explica o autor que toda semente é potencialmente uma árvore, 

ou seja, não existe em ato, mas existe em potência. O virtual faz parte do real, 

não se opondo a ele, podendo ou não se atualizar. Ainda no exemplo da 

semente, caso ela seja engolida por um pássaro, jamais poderá vir a ser uma 

árvore. 

As autoras supracitadas transpõem os conceitos de virtual, real e atual 

para a realidade educacional salientado que: 

[...] quando estamos interagindo com outros sujeitos e objetos 
técnicos construindo uma prática de significação, podemos 
tanto virtualizar quanto atualizar este processo. Vale destacar 
que a atualização é um processo que parte, quase sempre, de 
uma problematização para uma solução já a “virtualização 
passa de uma solução dada a um (outro) problema” (LEVY 
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1996, p.18). Logo virtualizar é problematizar, questionar é um 
processo de criação. Neste sentido podemos afirmar que um 
ambiente virtual é um espaço fecundo de significação, onde 
seres humanos e objetos técnicos interagem potencializando 
assim, a construção de conhecimentos, logo, a aprendizagem 
(OKADA, 2003,p.2). 

Por se tratar de objeto de estudo deste trabalho, focaremos a mediação 

pedagógica no Ensino Médio, através da integração de um blog ao ato 

educativo, utilizando-o como um ambiente virtual de aprendizagem. 

Entendemos como de fundamental importância a inserção das TICs na 

educação, num cenário que se configura com transformações contínuas e 

velozes da produção de conhecimentos, bem como o relevante papel dos 

educadores na mediação pedagógica por meio dessas novas tecnologias, na 

ampliação e diversificação das formas de interagir com o aluno e compartilhar o 

trabalho educativo. 

Neste sentido, podemos afirmar que um ambiente virtual pode ser um 

espaço fecundo de significação onde seres humanos e objetos técnicos 

interagem, no entanto, podem ou não potencializar a construção de 

conhecimentos, logo, a aprendizagem. Constituem-se como ferramentas 

tecnológicas cada vez mais utilizadas no contexto educacional escolar, as 

quais podem estruturar novas sociabilidades e, consequentemente, novas 

aprendizagens. 

Para serem considerados ambientes de aprendizagem, os ambientes 

virtuais precisam ser mais do que um simples conjunto de páginas da web e de 

elementos técnicos. É necessária a criação de um contexto específico com a 

intenção clara de aprendizado. 

Um ambiente de aprendizagem pode não ser necessariamente um 

ambiente que envolva as novas tecnologias digitais de informação e 

comunicação, pois na práxis educativa, podemos atualizar, virtualizar 

conhecimentos, sem fazermos uso de mediações tecnológicas na forma 

presencial ou à distância.  

Um ambiente de aprendizagem, suportado pelas tecnologias 
digitais, pode ser entendido como sendo um ambiente virtual de 
aprendizagem, ou cenário para a realização de cursos, desde 
que tenha presente uma proposta educacional identificada com o 
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ambiente e com um paradigma educacional congruente 
(SANTAROSA;SLOCZINSKI, 2004,p.115). 

Importante é destacar que um AVA não precisa ser um espaço restrito à 

educação à distância. Na prática, o AVA é também amplamente utilizado como 

suporte na aprendizagem presencial. O que caracteriza um ambiente virtual de 

aprendizagem é o trabalho colaborativo e a participação online, devendo 

também “existir muita interatividade entre os participantes através da 

comunicação, construção de pesquisas, descobertas de novos desafios e 

soluções” (SANTOS e OKADA, 2003, p.5). 

Segundo Moresco (2003), o AVA é um espaço computacional 

enriquecido de códigos simbólicos, com representações, imagens, sons, 

movimento e dispositivos de comunicação síncronos e/ou assíncronos, 

oferecendo ao educando um espaço de troca de informações, de reflexão, de 

estabelecimento de relações, de pesquisa e elaboração de projetos. 

Piconez (2005) amplia o conceito de ambiente virtual de aprendizagem 

(AVA): 

[...] ambiente de aprendizagem construtivista é um lugar onde 
aprendizes podem trabalhar juntos e se apoiarem uns nos 
outros, à medida que eles usam uma variedade de 
instrumentos e recursos de informação na busca de objetivos, 
de aprendizagem e de atividades de solução de problemas. 
(pág.2). 

Os ambientes virtuais de aprendizagem permitem desenvolver e 

estimular aprendizagens e oferecer suportes e diferentes estratégias didáticas 

que busquem a participação ativa e significativa do sujeito. Esses espaços 

possibilitam escolhas de caminhos que podem levar à construção de 

conhecimentos, favorecendo a exposição de opiniões e a produção intelectual 

de seus usuários.  

Os recursos utilizados em um AVA permitem a produção de conteúdos e 

canais variados de comunicação, o gerenciamento de banco de dados e 

controle das informações circuladas. A comunicação possibilitada pelo AVA 

difere de outros suportes por permitir que emissores possam ser receptores e 

estes possam ser também emissores. O sujeito além de receber uma 
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informação poderá ser potencialmente um emissor de mensagens e 

conhecimentos. 

Neste sentido, os cenários educacionais dos ambientes virtuais 

oportunizam experiências cooperativas e envolvem aspectos importantes no 

processo de dinamização das práticas pedagógicas, pelo tratamento de 

informações que são compartilhadas, processadas e distribuídas em tempo 

real. 

Os alunos podem trocar informações com colegas, tutores ou 

orientadores, trocar idéias sobre as matérias por meio de e-mails e fóruns de 

discussão. Podem realizar conferências, seminários e discussões virtuais as 

quais fomentam a interatividade e a produção de novos conhecimentos, pelas 

atitudes colaborativas e cooperativas. 

O estudo ora desenvolvido busca uma maior compreensão acerca da 

integração do blog ao ato educativo, utilizando como suporte um ambiente 

virtual de aprendizagem.  

O uso de blogs na educação poderá se constituir como espaços 

construídos por todos os participantes do processo ensino-aprendizagem e 

permitir integrar múltiplas linguagens, mídias e recursos. Além disso, pode 

desenvolver interações entre pessoas e objetos do conhecimento tendo em 

vista atingir determinados objetivos. 

Tendo como propósito tornar claro ao leitor as potencialidades que um 

blog poderá oferecer, apresentaremos as contribuições do blog, analisando as 

possibilidades de uso no ato educativo. 

 

 

2.3.1 Contribuições de um Blog no processo ensino - aprendizagem 

Os weblogs, blogs ou blogue, é uma página da web cujas atualizações, 

chamadas de posts, são organizadas com um histórico ou diário. Surgidos no 

final dos anos 90, difundiram-se rapidamente, pela finalidade de produção que 
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não exige grandes conhecimentos de linguagem HTML. Diferentemente da 

página pessoal, o blog pode ser atualizado diariamente e apresentar registros 

de situações diárias de quem o escreve. Hoje, há uma diversidade de temas 

discutidos em blogs. Existem blogs especializados em divulgar weblogs por 

assuntos, onde o internauta pode pesquisar e ler aquele mais conveniente aos 

seus interesses. 

Segundo Mantovani (2005, p.12), “weblog ou simplesmente blog, é um 

tipo de publicação on-line que tem origem no hábito de alguns pioneiros de 

logar (entrar, conectar, ou gravar) na web, fazer anotações, transcrever, 

comentar os caminhos percorridos pelos espaços virtuais”. 

Os blogs pertencem ao nicho das novas tecnologias da informação e 

comunicação – NTICs, e foram criados como alternativa popular para 

publicação de textos on-line, já que dispensavam o conhecimento 

especializado em computação. A facilidade para edição, atualização e 

manutenção dos textos em rede é considerada como um dos principais fatores 

para o sucesso e a difusão dessa chamada ferramenta de auto-expressão. De 

fato, o argumento do suporte material é sempre retomado pelos pesquisadores 

como um dos fatores responsáveis pela popularização dos blogs.  

Enfim, blogs são páginas na internet, assim como os outros tantos sites 

que a grande rede nos oferece, porém com algumas características próprias 

dele mesmo. O blog permite uma ampla e efetiva interação dos usuários, ou 

seja, os mesmos podem interagir e interferir no blog através dos comentários.  

De acordo com a definição de (FOSCHINI e TADDEI, 2006 p.32) 

 

“Blogs são páginas da internet atualizadas regularmente por 
uma pessoa ou um grupo. Temáticos ou não, eles podem 
trazer textos, imagens, áudios, vídeos, gráficos e quaisquer 
arquivos multimídia. Blogs nasceram como diários pessoais e 
extrapolaram essa dimensão, sendo uma espécie de filtro do 
ciberespaço, mapas para navegar no infinito de páginas da 
world wide web. Indicam os melhores lugares para visitar, 
trazem novidades, dão abrigo a aspirações literárias e 
poéticas, a protestos e controvérsias, ao deboche e ao 
humor”.  
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É como uma página de notícias ou um jornal que segue uma linha de 

tempo com um fato após o outro. O conteúdo e tema dos blogs abrangem uma 

infinidade de assuntos que vão desde diários, piadas, links, notícias, poesia, 

idéias, fotografias, enfim, tudo que a imaginação do autor permitir. 

Acerca de funcionalidade, o blog diferencia-se de todas as outras formas 

de relacionamento virtual (e-mails, chats, instant messengers, listas de 

discussão, etc) justamente pela sua dinâmica e interação possibilitadas pela 

facilidade de acesso e de atualização. 

Pelas suas características gerais, o blog parece que trouxe vida à Web, 

a ponto de muitos analistas e utilizadores considerarem que este novo modo de 

comunicação e de relacionamento virtual tornou-se uma mania na Web. Há 

ainda quem considera o blog como o futuro da publicação de escritos pessoais. 

O blog também é conceituado como um laboratório de escritos criativos, 

cujo principal objetivo é oferecer à comunidade de escritores e leitores um local 

virtual onde possam se encontrar e interagir, trocando experiências, 

motivações, idéias e informações sobre temas de mútuo interesse. Poderia, 

pois, ser considerado uma incubadora de comunidades de internautas com 

interesses comuns.  

Uma das estratégias de produção escrita no blog é o uso de textos mais 

curtos. Observa-se, ainda, na reprodução do uso da língua como numa 

conversa informal, uma escrita mais amigável. 

Em harmonia com os estudos desenvolvidos através da presente 

investigação, constatamos que os blogs apresentam diferentes e variadas 

possibilidades de uso na educação, ficando a cargo dos educadores a criação 

de situações didáticas de aprendizagem com a utilização deste recurso. Por 

exemplo, os educadores podem propor a criação de um blog para discutir livros 

lidos, expor idéias sobre determinados assuntos, escrever, discutir sobre 

notícias diárias, criar projetos em grupo, discutir temas de sala de aula, 

complementando-os, pensando sobre o assunto, incentivando uma maior 

participação dos educandos. As características dos blogs, como espaço 
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personalizado que fornece, e os links dentro de uma comunidade on-line, 

criaram um excelente contexto de comunicação mediada por computador para 

expressão individual e interações colaborativas no formato de narrativas e 

diálogos.  

Um estudo desenvolvido por Pessoa (2009) apresenta tipologias e 

categorias de blog, utilizados em vários espaços. Na escola os blogs podem 

servir para variados fins: podem ser o portal da escola, espaço de divulgação 

de ações ou projetos específicos, portifólio de professor e alunos, recursos no 

acompanhamento da gestão escolar, dentre outros. Com o blog, o educador 

tem espaço para explorar novas formas de se comunicar com seus educandos, 

ampliando, com isso, os recursos educacionais relacionados às TICs no 

processo ensino aprendizagem. 

Recuero (2003) enxerga os blogs como constituintes de comunidades 

virtuais através da formação de redes sociais. Ela descreve este processo da 

seguinte forma: 

Os blogs trazem a construção de uma rede de relações, 
construções e significados. O leitor de um texto, por exemplo, é 
convidado a verificar a sua fonte (através de um link), observar 
a discussão em torno do assunto (através dos comentários), é 
convidado a ler outros textos que tratam do mesmo assunto em 
outros blogs e pode, inclusive, fazer suas próprias relações 
através da participação ativa como comentarista ou como 
blogueiro, em seu próprio blog. (p.57) 

Na educação, cresce a cada dia a utilização dos blogs (forma abreviada 

de weblog). Portanto, o tema se impõe pela atualidade, pois muito se tem 

discutido sobre a importância e a validade das novas tecnologias da 

informação e comunicação, especialmente as que envolvem o uso da internet. 

Mas para incluir o blog na educação é necessário refletir acerca das suas 

possibilidades pedagógicas. 

Assim sendo, as atividades e estratégias propostas pelos professores, 

vão depender da sua concepção de aprendizagem. Cabe a estes apropriarem-

se das tecnologias da informação e comunicação, refletindo sobre suas 

possibilidades, propondo atividades e estratégias diferenciadas ao utilizar os 

blogs. Existem blogs que são utilizados na educação que vão além de 
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conteúdos e indicação de links. Estes abrem espaços para os comentários e 

exposição de idéias dos alunos, permite a construção coletiva que valoriza a 

interação e a linguagem, a troca de opiniões sobre determinado assunto, bem 

como a busca de esclarecimento de dúvidas. 

Segundo Gomes e Lopes (2007), os blogs podem ser utilizados como 

recurso pedagógico ou como estratégia pedagógica, salientando que a 

diferença encontra-se nas atividades propostas, no ambiente e no papel 

assumido pelo professor e alunos. O uso de blogs como recurso ocorre quando 

é utilizado como depósito de informações onde o professor apresenta os 

conteúdos e fontes de pesquisa e o aluno assume um papel de receptor. Por 

outro lado, a utilização de blogs como estratégia pedagógica, independente do 

ambiente e/ou recursos utilizados, abre espaço para comentários, exposição de 

idéias dos alunos, possibilitando troca de opiniões sobre determinados 

assuntos. 

No Ginásio Pernambucano, o blog foi criado pelas professoras da PD: 

cinema leitura da realidade, como estratégia pedagógica, por reconhecerem 

que o blog possui um enorme potencial, que se usado de maneira a despertar 

a criatividade, curiosidade, capacidade de criação, motivação e tantas outras 

habilidades que os jovens possuem, pode colaborar no desenvolvimento do 

processo ensino-aprendizagem. 

Constatamos que através da utilização do blog, os educandos eram 

convidados a expressar suas opiniões sobre a temática discutida em sala de 

aula, postando seus comentários e discorrendo sobre a temática trabalhada. 

 

 

3. Mediação Pedagógica através das Tecnologias da 

Informação e Comunicação 
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No decorrer da história da humanidade, o homem tem procurado formas 

de facilitar o seu trabalho. É comum ouvir dizer que a técnica nasceu com a 

humanidade, pois desde que o homem primitivo lascou a primeira pedra e a 

transformou em objeto cortante, o mundo não foi mais o mesmo. Grinspun 

(2002) relata que a cada dia o homem vai modificando sua realidade e 

ampliando seus conhecimentos os quais se iniciaram com a pedra, 

atravessaram a revolução industrial com a presença das máquinas, chegando 

a um novo mundo marcado pela era da tecnologia. 

As repercussões da tecnologia – com seus pontos positivos e/ou 

negativos e com seus desafios para viver as mudanças – ocorrem em todos os 

segmentos da sociedade nas suas diferentes instituições, seja no campo 

político, econômico, social ou pedagógico. Deter-nos-emos no campo 

pedagógico, onde se observam grandes repercussões das tecnologias através 

de novos paradigmas científicos os quais se inserem na noção de educação 

como prática social, tendo como objeto de estudo o homem enquanto sujeito 

capaz de criar, recriar e se beneficiar da sua própria realização e das demais 

colocadas para a sociedade como um todo.  

O contexto atual, marcado pela tecnologia da informação e 

comunicação, requer novos hábitos, novos conhecimentos, novas formas de 

conceber, criar, refletir, analisar e fazer inferências sobre a nossa sociedade. 

Partindo deste pressuposto, exige-se da educação, formar um “novo cidadão” 

inserido numa sociedade das tecnologias, consciente das potencialidades e do 

uso destas para o bem de todos. Assim sendo, este “novo cidadão” precisa 

reaprender a conhecer, a comunicar-se e integrar-se à “nova” ferramenta. 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais - PCNs (1998) apresentam uma 

aprendizagem assentada ao longo da vida, estabelecendo que a educação 

para este século sustente-se nos quatro pilares propostos por Delors (1999), os 

quais já abordamos na capítulo anterior. 

 

- Aprender a conhecer: pressupõe combinar uma cultura geral 
suficientemente extensa e a possibilidade de trabalhar em 
profundidade alguns assuntos; 
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- aprender a fazer: pretende que cada pessoa adquira 
competência que a torne apta para enfrentar diversas 
situações; 

- aprender a viver com os outros, implica trabalhar em equipe, 
compreender o outro, perceber a interdependência, realizar 
projetos comuns e preparar-se para gerir conflitos; 

- aprender a ser: pretende que cada pessoa possa desenvolver 
melhor sua personalidade, suas capacidades e autonomia. 
(Op.cit BRITO e PURIFICAÇÃO, 2006, p.21) 

A partir desta perspectiva da educação ao longo da vida, ao considerar a 

necessidade de novas aprendizagens e contexto de formação, faz-se 

necessário refletir sobre os instrumentos que poderão dar apoio a estas novas 

aprendizagens. Assim, a relação entre educação e tecnologia é bastante 

significativa no mundo atual, onde uma pode estar a serviço da outra. No 

entanto, não podemos desconhecer a tecnologia, nem superestimá-la, 

desconhecendo os perigos e desconfortos que a mesma pode acarretar. A 

tecnologia encontra-se a serviço do campo educacional na medida em que, no 

momento atual, a sociedade está sendo pressionada por mudanças 

emergenciais e a educação, por sua vez, tem sido o foco das novas exigências, 

onde se questiona a função social da escola e a responsabilidade que esta 

deve ter com o processo ensino-aprendizagem da clientela atendida. 

Assim, a escola deve primar por elaboração de uma proposta político-

pedagógica que tenha como objetivo transformar a realidade social. Por outro 

lado, como em outras épocas, há expectativas de que as tecnologias poderão 

trazer soluções rápidas à educação que passa do modelo industrial para o da 

informação e comunicação. Embora saibamos que não será a tecnologia que 

irá resolver ou solucionar o problema educacional no Brasil, acreditamos que 

esta poderá colaborar com este processo, se for usada adequadamente para o 

desenvolvimento educativo e formativo dos estudantes. Cabe à instituição 

escolar tornar possível o desenvolvimento destes quatro pilares por meio de 

um trabalho pedagógico em que o professor reflita sobre sua ação escolar e 

efetivamente organize projetos educacionais com a inserção das TICs no 

processo educacional.  



46 

Entretanto, o professor enquanto profissional da educação precisa estar 

preparado para enfrentar os desafios que o século XXI tem posto à educação, 

sinalizando, no exercício da profissão docente (como em outras profissões 

também, mas, no momento, estamos nos dirigindo especificamente à 

educação) a exigência de uma formação adequada. Nela o mesmo deve estar 

aberto às mudanças, aos novos paradigmas, às exigências impostas pela 

sociedade que a cada momento se comunica se informa e se forma, através de 

um universo mais amplo e tecnológico. Neste contexto, as expectativas e 

exigências em torno da formação e prática docente têm sido alvo de reflexões, 

debates e proposições acerca do papel do educador enquanto um dos 

principais agentes envolvidos na educação para a sociedade atual.  

Exige-se que o professor seja capaz de ser crítico, criativo, inovador, 

questionador e participativo. Estas características identificam o novo perfil do 

profissional da educação no século XXI. Mas apenas essas características não 

bastam para que ele transforme a realidade social, fazendo com que seus 

educandos busquem soluções possíveis, através de um ensino com pesquisa, 

debate e diálogo os quais promovam a produção do conhecimento – aprender 

a aprender – eis o desafio para professores e alunos.  

Segundo Freire (1975), para o docente construir uma prática 

emancipatória será necessário buscar a qualidade nos relacionamentos, 

superando a visão de opressores e oprimidos. Prática esta que se configura na 

postura do professor, enquanto facilitador do ensino e da aprendizagem, numa 

perspectiva de mediação pedagógica. Para Freire (2002), por intermédio da 

mediação, rompem-se os paradigmas educador-educando, passando ambos a 

ocuparem as duas posições. Através desta troca de papéis, eles se permitem 

serem sujeitos e crescerem juntos. Em vez de um professor que transmite e um 

aluno que recebe as informações acreditando terem aprendido, os dois 

crescem juntos na crítica da própria reflexão e ação. Neste processo, o 

professor e o aluno são mediadores: um do aprendizado do outro. 

Quando nos referimos ao processo de mediação, parece que estamos 

apresentando um conceito novo no campo educacional. No entanto, o processo 

de mediação sempre esteve presente na vida do homem, desde o início da sua 
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história, a partir do momento em que este começou a estabelecer relações com 

os seus semelhantes. Nos dias atuais, é dado um grande destaque à mediação 

estabelecida na escola, no processo de ensino e aprendizagem, ganhando 

importância a discussão da mediação pedagógica.  

Para Belloni (1999), mediatizar significa escolher, em um dado contexto, 

os recursos mais apropriados para assegurar a comunicação pretendida no 

processo de ensino e aprendizagem. Esta seleção não pode prescindir da 

elaboração de um discurso pedagógico adequado às características técnicas 

dos meios escolhidos. A seleção dos recursos técnicos para a implementação 

de um ambiente tecnológico de ensino e aprendizagem deve considerar as 

possibilidades de incentivo à participação dos alunos e à interação entre eles, 

promovendo o debate, a pesquisa e o diálogo.  

As técnicas precisam ser escolhidas de acordo com o que se 
pretende que os alunos aprendam. Como o processo de 
aprendizagem abrange o desenvolvimento intelectual, afetivo, o 
desenvolvimento de competências e atitudes, pode-se deduzir 
que a tecnologia a ser usada deverá ser variada e adequada a 
esses objetivos (MASETTO, 2006, p.143). 

Desta forma, as possibilidades tecnológicas existentes até hoje para a 

utilização do uso das TICs dependem do modelo pedagógico adotado pelos 

educadores, pois a estes caberá o papel de mediação por meio dessas “novas” 

tecnologias e, por sua vez, irão se ampliar e diversificar as formas de interagir e 

compartilhar, em tempos e espaços nunca antes imaginados. O uso das TICs 

dentro dessa abordagem educacional implica, entre outras possibilidades, 

escolher e adequar esses recursos tecnológicos, conforme as considerações 

sobre mediação, os quais serão discutidos com um maior detalhamento no 

decorrer deste capítulo. 

A mediação está presente em toda atividade humana e se realiza por 

meio de instrumentos que atuam sobre os objetos e possibilitam a intervenção 

do individuo ao meio. Dentre alguns desses instrumentos podemos destacar as 

Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs) – que são técnicas utilizadas 

para favorecer ou facilitar a aprendizagem, e assim como as chamadas 

“convencionais”, essas “novas Tecnologias”, podem ser trabalhadas com uma 

perspectiva de mediação pedagógica, de forma que possa dinamizar o 
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processo de construção de conhecimentos, cooperando para que o aprendiz 

use e comande as tecnologias para suas aprendizagens e não sejam 

comandados por elas ou por quem as tenha programado. (MASETTO, 2006) 

adverte que: 

            È importante não nos esquecermos de que a tecnologia 
possui um valor relativo: ela somente terá importância 
se for adequada para facilitar o alcance dos objetivos e 
se for eficiente para tanto. As técnicas não se 
justificarão por si mesmas, mas pelos objetivos que se 
pretenda que elas alcancem que no caso serão de 
aprendizagem (p.144). 

Neste sentido, tanto o papel do aluno como o do professor são 

colocados em evidência, pois ambos assumem uma nova atitude. O professor 

passa a ser alguém que estabelece objetivo, colabora para dinamizar a 

aprendizagem do aluno, trabalha em equipe com alunos, troca conhecimentos 

e busca alcançar os objetivos anteriormente pensados – o que não será fácil, 

pois exigirá uma mudança de comportamento, mentalidade e valores. Em se 

tratando do aluno, o mesmo assumirá o papel de aprendiz ativo e participante, 

realizando ações sozinho, com o professor e com outros colegas. 

É importante ressaltarmos que quando falamos de TICs estamos nos 

referindo àquelas vinculadas ao uso do computador, internet, CD ROM, 

hipermídia, multimídia, chats, fóruns, correio eletrônico, e outros recursos e 

linguagens digitais de que atualmente dispomos e podem colaborar 

significativamente para tornar o ensino e a aprendizagem mais eficientes. 

Masetto (Ibidem) relata como as tecnologias podem favorecer ou facilitar o 

trabalho do professor no espaço escolar.  

            Incentivando a participação e o envolvimento do 
aprendiz, o intercâmbio de informações, de diálogo e de 
debate entre os participantes, uma utilização de técnicas 
e máquinas que permita visualizar um problema, sua 
possível solução, discutir o processo, analisar 
criticamente a solução desenhada, verificar se ela 
atendeu o esperado, revê-la à luz de outras informações 
e idéias novas, registrar e documentar a experiência, 
comunicar-se sobre ela, analisá-la e criticá-la. Sem 
dúvida, essas técnicas podem mediatizar 
pedagogicamente a aprendizagem (p.163). 
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Portanto, a mediação pedagógica com a utilização das TICs 

desempenha um papel de destaque, não somente no sentido de procurar 

ampliar as interações, mantendo a existência do ambiente, como também fazer 

intervenções para garantir conexões de qualidade 

(desconstrução/construção/reconstrução do conhecimento). Essas 

intervenções são estratégias de ensino-aprendizagem, caminhos escolhidos ou 

criados pelo professor para direcionar sua ação educativa, pautada numa 

teorização a ser aplicada na prática educativa. 

Buscando compreender como ocorre a relação de aprendizagem 

estabelecida nas formas de linguagem propiciadas pelas TICs, utilizaremos 

como enfoque central a teoria sócio-interacionista de Vygotsky, a qual situa a 

aprendizagem na interação do homem com o meio social por meio da 

linguagem. Os estudos deste pesquisador nos mostram como ocorre o 

processo de construção do conhecimento mediado pelas relações sócio-

culturais e o papel da escola, mais especificamente do professor, na formação 

de conceitos estabelecidos, durante o processo de ensino-aprendizagem. 

Nesta perspectiva, a premissa é de que o homem constitui-se 
como tal através de suas interações sociais, portanto é visto 
como alguém que transforma e é transformado nas relações 
produzidas em uma determinada cultura. É por isso que seu 
pensamento costuma ser chamado de sócio-interacionista. 
(REGO, 2007, p.93). 

O pensamento sócio-interacionista de Vygotsky (2007) considera a 

aprendizagem como fruto de uma ação social mediada pela cultura e se realiza 

por meio de instrumentos que atuam sobre os objetos e possibilitam a 

intervenção do individuo no meio. O autor considera que a relação do homem 

com o mundo é uma relação mediada por ferramentas auxiliares da atividade 

humana, que são instrumentos técnicos e psicológicos – signos (BELLO, 

2004). Esses instrumentos são constituídos historicamente, compartilhados por 

meio da cultura e são considerados os elementos mediadores de construção 

da realidade. Os instrumentos técnicos têm a função de regular as ações do 

individuo sobre o objeto e os instrumentos psicológicos (signos) correspondem 

aos sistemas simbólicos, que regulam as ações sobre o psiquismo do ser 

humano. 
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A função do instrumento é servir como um condutor da 
influência humana sobre o objeto da atividade; ele é orientado 
externamente; deve necessariamente levar a mudanças nos 
objetos. Constitui um meio pelo qual a atividade humana 
externa é dirigida para o controle e domínio da natureza. O 
signo, por outro lado, não modifica em nada o objeto da 
operação psicológica. Constitui um meio da atividade interna 
dirigido para o controle do próprio individuo; o signo é orientado 
internamente (VIGOTSKY, 2007, p.55). 

Vigostsky distingue assim dois tipos de elementos mediadores: os 

instrumentos e os signos. O instrumento é o elemento interposto entre o 

trabalhador e objeto de seu trabalho. Os instrumentos ampliam as 

possibilidades de transformação da natureza; por exemplo, uma faca corta 

melhor do que a mão humana. Os homens produzem os instrumentos de forma 

deliberada e preservam sua função como conquista a ser ensinada aos outros 

membros do grupo de geração para geração. Os signos, por sua vez, são 

elementos que perpassam o campo psicológico. Para Vigotsky, os 

instrumentos diferem dos signos, pois são elementos externos aos indivíduos, 

voltados para fora dele. Sua função é provocar mudanças nos objetos da 

natureza. Os signos são orientados para o próprio sujeito e dirigem-se ao 

controle de ações psicológicas. A mediação, por meio de instrumentos ou 

signos, é fundamental para o desenvolvimento das funções psicológicas 

superiores distinguindo o homem dos outros animais. 

O conceito de mediação abre caminho para o desenvolvimento de uma 

explanação não determinista do desenvolvimento humano, em que os 

mediadores servem como meios pelos quais os indivíduos agem sobre os 

fatores sociais, culturais e históricos e, por sua vez, sofrem a ação desses 

fatores também. Assim, o indivíduo é visto como um sujeito ativo em seu 

processo de desenvolvimento. Neste sentido, a prática pedagógica é um 

contexto social fundamental pelo qual se dá a reprodução e a produção 

cultural; por outro lado, o professor tem o papel de interferir e provocar avanços 

que não ocorreriam sem a sua intervenção. No entanto, este precisa saber 

como e quando fazer intervenções. 

Outra contribuição de Vygotsky (2007) para compreensão do 

desenvolvimento da aprendizagem é a “zona de desenvolvimento proximal – 
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ZPD”. Trata-se de afirmação que evidencia a distância entre aquilo que um 

indivíduo é capaz de fazer de forma autônoma e aquilo que realiza em 

colaboração com outros elementos do seu grupo social - aquilo que é capaz de 

fazer mediante ajuda de outra pessoa. A interação na ZPD pelo educador 

permite que o educando avance na construção de sistemas conceituais que ele 

não conseguiria estabelecer sozinho. 

No contexto educacional, o aluno, enquanto sujeito ativo em seu 

processo de aprendizagem, não prescinde do grupo para transformar seu 

desenvolvimento potencial em desenvolvimento real, cabendo ao professor, 

entendido como alguém mais experiente, intervir para promover interações 

efetivas entre alunos, contribuindo para o desenvolvimento intelectual de cada 

um. Para tanto, esse professor pode fazer uso das TICs como ferramenta de 

mediação pedagógica, desempenhando um papel desafiador, mantendo vivo o 

interesse do aluno, organizando atividades de forma sistemática, possibilitando 

ao aluno interação com novas informações, levando-o a contextualizar e 

transcender seu aprendizado, por meio de um processo que relacione o 

conhecimento com outros aspectos da realidade. 

Observamos, assim, que a mediação está presente em toda atividade 

humana e se realiza por meio de instrumentos que atuam sobre os objetos e 

possibilitam a intervenção do indivíduo na sociedade. Mas, para que essa 

mediação aconteça de fato, o professor precisa conhecer as concepções de 

Vygotsky, entendendo que o processo de construção do conhecimento ocorre 

quando as atividades psicológicas que se originam de um processo 

interpessoal (social) convertem-se num processo intrapessoal (individual). O 

indivíduo aprende e se desenvolve nas interações que estabelece com outras 

pessoas, considerando também o conceito de mediação apresentado por 

Gutiérrez e Prieto (1994) e Masetto (2006), os quais destacam a mediação 

pedagógica como motor da relação entre conhecimento e apreensão da 

realidade social, visando à melhoria dos processos de ensino e aprendizagem. 

 

3.1 Conceituando mediação 
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Para fazer uma reflexão acerca do processo de mediação pedagógica 

pelas TICs, principal objeto de estudo desta pesquisa, buscamos resgatar os 

estudos desenvolvidos por Vygotsky, por compreendermos que sua concepção 

sobre a construção do conhecimento, é a principal referência teórica sobre o 

conceito de mediação pedagógica. De acordo com esta concepção, que se 

baseia em princípios de enfoque interacionista, a simples exposição do 

individuo ao objeto do conhecimento não garante a apropriação de significado. 

É na interação estabelecida entre o sujeito, o universo sócio-cultural e o objeto 

que há construção do conhecimento.  

 Vygotsky (1991) construiu a sua teoria tendo por base o 

desenvolvimento do indivíduo como resultado de um processo sócio- histórico, 

enfatizando o papel da linguagem e da aprendizagem nesse desenvolvimento, 

sendo esta teoria considerada histórico – social, onde sua questão central é a 

aquisição de conhecimentos pela interação do sujeito com os outros membros 

da cultura. Logo, a idéia de mediação é um ponto central para a compreensão 

de suas concepções sobre desenvolvimento humano como processo sócio- 

histórico, pois, segundo o autor, enquanto sujeito do conhecimento, o homem 

não tem acesso direto aos objetos, mas acesso mediado, através de recortes 

do real, operados pelos sistemas simbólicos de que dispõe. Portanto, enfatiza a 

construção do conhecimento como uma interação mediada por várias relações, 

ou seja, o conhecimento não está sendo visto como uma ação do sujeito sobre 

a realidade, mas pela mediação feita por outros sujeitos. O outro social pode 

apresentar-se por meio de objetos, da organização do ambiente, do mundo 

cultural que rodeia o indivíduo. 

Sendo assim, o próprio fazer educativo é entendido como mediação para 

a aprendizagem, pois a mesma está presente em toda atividade humana e se 

realiza por meio de instrumentos que atuam sobre outros objetos e possibilitam 

a intervenção do indivíduo ao meio. Esses instrumentos são construídos 

historicamente, compartilhados por meio da cultura e são considerados os 

elementos mediadores na construção da realidade. 

Segundo Masetto (2006), a mediação pedagógica significa a atitude, o 

comportamento do professor que se coloca como um facilitador, incentivador e 
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motivador da aprendizagem. Desta forma, esta é vista como um aspecto 

fundamental para dar sentido à educação, constituindo-se num movimento de 

relações que permite a recriação de estratégias para que o aluno possa atribuir 

sentido àquilo que está aprendendo. Sendo assim, o conhecimento do aluno 

não se restringe aos aspectos cognitivos, pois é preciso considerar a existência 

da inter-relação dos aspectos: afetivos, sociais e culturais. 

            A mediação pedagógica coloca em evidência o papel 
do sujeito aprendiz e o fortalece como ator de atividades 
que lhe permitirão aprender e conseguir atingir seus 
objetivos; e dá um novo colorido ao papel do professor 
e aos novos materiais e elementos com que ele deverá 
trabalhar para crescer e se desenvolver (MASETTO, 
2006, p.146). 

Neste sentido, é necessário que as informações sejam trabalhadas 

conjuntamente em várias situações de aprendizagem, de modo que o aluno 

possa estabelecer relações, comparar, diferenciar, experimentar, analisar, 

atribuir significados e sistematizar os conceitos envolvidos num processo 

contínuo de reconstrução do conhecimento. Portanto, a mediação pedagógica 

demanda do professor abertura para aprender, flexibilidade e uma postura 

reflexiva para rever constantemente a sua prática, bem como criticidade e 

autonomia para revitalizar suas intenções em determinados momentos de 

interação. 

Gutierrez e Prieto (1994) conceituam a mediação como sendo o 

tratamento de conteúdos e das formas de expressão dos diferentes temas, a 

fim de tornar possível o ato educativo dentro do horizonte de uma educação 

concebida como participação, criatividade, expressividade e relacionalidade. 

Para fazer a mediação, o professor necessita ter clareza da sua 

intencionalidade e ao mesmo tempo conhecer o processo de aprendizagem do 

aluno.  

Tal como Masseto (2006), Gutierrez e Prieto (1994) defendem que a 

mediação pedagógica demanda do professor abertura para aprender, 

flexibilidade e uma postura reflexiva para rever constantemente a sua prática, 

bem como, criticidade e autonomia para relativizar suas intenções em 

determinados momentos da interação. A mediação se pauta na articulação dos 
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princípios de ensino e aprendizagem, e concretiza-se pelas constantes 

recriações de estratégias durante o desenvolvimento da aula. 

Nessa perspectiva, ensinar está além da transmissão de informações, 

pois implica desenvolver no aluno o pensar, acessar informações e apropriar-

se de conceitos elaborados, de forma que possa desenvolver essa prática para 

além de sua permanência na escola. Nessa concepção, a mediação destaca a 

importância do aspecto social para o processo de aprendizagem, pois esta se 

dá a partir da utilização de ferramentas materiais e imateriais. Por outro lado, 

os aspectos intelectuais originam-se a partir de experiências, interações e 

explorações do meio. 

Tendo a pretensão de contribuir para a discussão da mediação 

pedagógica em ambientes tecnológicos, esta pesquisa com base em 

parâmetros sócio-interacionistas busca analisar as formas de incorporação das 

Tecnologias da Informação e Comunicação – TICs, a partir de ambientes 

tecnológicos de aprendizagem, bem como o processo de mediação que se 

estabelece entre os princípios de ensino-aprendizagem e as estratégias 

utilizadas pelos professores. 

A utilização das TICs tem alterado o cenário da educação. Apesar de 

não terem surgido com preocupações educativas, cada vez mais elas se 

apresentam como uma alternativa adequada e desejável para atender as novas 

demandas educacionais provenientes das mudanças na nova ordem 

econômica mundial, onde cada vez mais profissionais e pesquisadores 

repensam a educação, promovendo mudanças nos seus objetivos, 

metodologias e processos avaliativos. 

O termo “tecnologia da informação” não é necessariamente sinônimo de 

computador (hardware e software). Todavia, o computador pode ser 

considerado como o principal representante dessa tecnologia, talvez devido à 

sua pluralidade de utilização na solução de diversos tipos de problemas 

relacionados à produção e disseminação de informação pertinente às várias 

áreas do conhecimento (COSCARELLI, 2003, p. 51). 
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O computador como sendo um dos instrumentos que pode favorecer a 

comunicação entre os alunos e a divulgação de suas descobertas, dispõe no 

ciberespaço uma grande diversidade de informações disponíveis e organizadas 

favorecendo o enriquecimento e a ampliação de pesquisas educacionais. 

Acreditar nas potencialidades das novas tecnologias não significa fechar os 

olhos e deixar perpassá-las pelo olhar crítico do educador comprometido com a 

formação de sujeitos conscientes e autônomos. O desafio de incorporar as 

TICs nas práticas de ensino e de buscar formas inovadoras e coerentes como 

uma nova visão epistemológica, ainda é pouco exercitado e revela a pouca 

experiência dos educadores. 

A este respeito (MORAES, 2003) nos diz:  

A mediação pedagógica seria, portanto, um processo 
comunicacional, conversacional, de co-construção, cujo 
objetivo é abrir e facilitar o diálogo e desenvolver a negociação 
significativa de processos e conteúdos a serem trabalhados 
nos ambientes educacionais, bem como incentivar a 
construção de um saber relacional, contextual, gerado na 
interação professor/aluno (p. 210). 

Concebemos assim que na mediação e no processo de interação digital, 

estão certamente os caminhos para a transformação da prática pedagógica em 

ambiente tecnológico de aprendizagem. As novas tecnologias têm muito a 

contribuir, mas como qualquer outro recurso didático, não terá bons resultados 

se forem mal utilizadas. O sucesso de um instrumento depende do uso que se 

faz dele. 

A mediação pedagógica em ambientes tecnológicos deve possuir 

compromisso com o processo ensino-aprendizagem de forma intencional. Essa 

intencionalidade não pode ser ingênua, mas manifestar os propósitos do que 

se deseja atingir, articulando ensino e aprendizagem de forma tão ativa, 

dinâmica se concretizando na interação entre os sujeitos aprendentes. 

Ser mediador em ambientes tecnológicos envolve mudanças que 

extrapolam o universo educacional, uma vez que envolve o ser em sua 

totalidade e requer revisão de conceitos e abertura para o novo, o trabalhar, o 

desapego e a amorosidade freireana, na qual: “... toda prática educativa 
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demanda a existência de sujeitos, em que, ensinando aprende, outro que 

aprendendo, ensina” (FREIRE, 1996, p.77). 

Masetto (2006) sintetiza três aspectos a serem considerados pelos 

educadores, em relação à escolha de estratégias de ensino-aprendizagem em 

ambientes tecnológicos: 

1. Utilizar estratégias adequadas para cada objetivo pretendido; 

2. Dispor estratégias adequadas para cada grupo de alunos, ou para 

cada turma ou classe; 

3. Variá-las no decorrer do curso. 

 

Contudo, nos ambientes de aprendizagem mediados pelas TICs a 

colaboração e a parceria são fundamentais, o que pode contribuir para os 

educadores buscarem formas cada vez mais ousadas de mediação. É 

importante identificar também os elementos potencializadores da mediação em 

espaços tecnológicos: as intenções, os interesses, as expectativas, as 

experiências prévias dos participantes, as intervenções que levam a reflexões, 

as respostas que geram perguntas e as perguntas que conduzem a novas 

respostas; as articulações entre os participantes, as produções individuais e 

coletivas, as quais podem trazer envolvimento, proximidade e afetividade, além 

de aprofundamento e diversidade de opiniões. 

 

3.2 Dimensões da mediação pedagógica 

A mediação pedagógica deve promover o envolvimento, a participação, 

o respeito, aprendizagem interativa, além do amadurecimento intelectual, 

epistemológico e emocional do educando, uma vez que propicia a aquisição e 

significação de novos conceitos no desenvolvimento das capacidades 

formadoras, individuais e coletivas do sujeito. 

Desta forma, por sua complexidade, pode-se dizer que a mediação 

pedagógica é influenciada por uma série de fatores, desde as características 

pessoais do educador, os saberes docentes, a metodologia das aulas, as 
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técnicas e estratégias empregadas, até a intencionalidade político-pedagógica 

e a proposta curricular da escola, além da qualidade afetiva do relacionamento 

estabelecido. 

Com a inserção das TICs e o desenvolvimento de atividades em 

ambientes virtuais de aprendizagem, a função mediadora do professor tomou 

um forte impulso, pelas possibilidades e também pelas exigências de 

configuração desse “novo espaço”. Essa mediação pode ocorrer de forma 

síncrona e assíncrona oportunizando a criação de diversas estratégias para 

favorecer o diálogo e a participação ativa dos estudantes (Souza, Sartori e 

Roesler, 2008). 

Com o uso do blog o docente pode contar com vários dispositivos de 

comunicação os quais podem implicar tanto na aquisição de habilidades e 

competências comunicativas, quanto numa maior preocupação com a criação 

de momentos de interação e possibilidades concretas da execução de 

trabalhos colaborativos. Cada um destes dispositivos exige habilidades 

mediadoras diferenciadas e propiciam estratégias pedagógicas as quais 

exigem participação em tempo real, possibilitando a expressão, a intervenção e 

colaboração para a construção coletiva do conhecimento (IBIDEM,2008). 

Ao estudarmos o processo de mediação pedagógica, através da 

integração de um blog como forma de potencializar a ação pedagógica, não se 

pode deixar de considerar o papel das professoras enquanto criadoras e 

dinamizadoras do blog, no qual disponibilizavam informações de interesse para 

os seus educandos. A inter-relação destes elementos, por sua vez, pauta-se 

em princípios educacionais que concebem o processo ensino e aprendizagem 

de forma articulada. Por exemplo, o fato de o professor observar e entender 

como o estudante aprende, dá a ele condições para ensinar por meio da 

criação de situações de aprendizagem que possam ser significativas para o 

educando. 

Para uma maior compreensão em como o uso das TICs em educação, 

neste caso o blog, possa contribuir para o desenvolvimento da mediação 

pedagógica numa perspectiva interacionista, torna-se imprescindível 

explicitarmos conceitos sobre autonomia, colaboração/cooperação, 
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interação/interatividade e inovação (utilizaremos o termo inovação por 

considerarmos as estratégias pedagógicas, estudadas na pesquisa, como 

tendo um enfoque inovador). Desta forma, buscamos fazer uma adaptação 

destes conceitos, considerando-os como dimensões da mediação. Para efeitos 

de sistematização neste trabalho, elencamos como categorias de análise, as 

quais serão explicitadas a seguir: 

 

Autonomia 

Filosoficamente, o conceito de autonomia confunde-se com o de 

liberdade, consistindo na qualidade de um indivíduo tomar suas próprias 

decisões, com base em sua razão individual. O conceito de autonomia adquire 

especificidade no contexto de cada teoria. Virtualmente, todas as teorias 

concordam que duas condições são essenciais à autonomia: liberdade 

(independência do controle de influências) e ação (capacidade de ação 

intencional). 

Assim, autonomia está ligada à capacidade de se autodeterminar e de 

se auto-realizar e pode ser compreendida como uma forma das pessoas se 

transformarem, apropriando-se e realizando suas atividades de forma 

independente, escolhendo estratégias e tomando decisões de forma racional, 

crítica e consciente. Isto requer participação, responsabilidade e 

comprometimento. Assim, não devemos confundir autonomia com 

autodidatismo. Aluno autônomo não é o “aluno livre”, que seleciona os próprios 

conteúdos e que não assiste regularmente às aulas. A noção de autonomia, 

como esclarece Freire (2002), está ligada à capacidade do ser de se 

transformar e de transformar o mundo. Sua intencionalidade permite-lhe 

desmistificar, problematizar e criticar a realidade. 

O espaço escolar deve buscar oferecer aos alunos as oportunidades e 

possibilidades de se tornarem, ativamente, protagonistas de seus próprios 

processos de aprendizagem – docentes e discentes assumem a criação 

conjunta de conhecimento compartilhado. O educador oferece o apoio que 

permite ao educando avançar cognitivamente além do que poderia ter 
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alcançado por si só. Caracteriza-se pela autodeterminação, pela decisão e 

iniciativa, pela auto-avaliação e compromissos a partir da reflexão de suas 

próprias experiências e vivências. Isto é conquistado em ambientes favoráveis 

à construção do conhecimento, permeados pelo diálogo e cooperação. 

Segundo a professora (KENSKI, 2007): 

É preciso que os educandos ganhem autonomia em 
relação a suas próprias aprendizagens, que consigam 
administrar seus tempos de estudo, que saibam selecionar os 
conteúdos que mais lhes interessam, que participem das 
atividades, independentemente do horário ou local em que 
estejam. A grande revolução no ensino não se dá apenas pelo 
uso mais intensivo do computador e da internet em sala de 
aula ou em atividades à distância. É preciso que se organizem 
novas experiências pedagógicas em que as TICs possam ser 
usadas em processos cooperativos de aprendizagem, em que 
se valorizem o diálogo e a participação permanente de todos 
os envolvidos no processo (p.88). 

Autonomia está intimamente interligada à mediação pedagógica, ambas 

são importantes na aprendizagem do aluno. A aprendizagem é promovida a 

partir do processo de mediação intencionalmente organizado e planejado pelo 

professor que cria situações e espaços de problematizações, assim como 

promove as trocas e reflexões. 

Com a utilização do blog o professor pode oportunizar maior autonomia 

do educando, por possibilitar mudanças no cotidiano escolar, transformando a 

dinâmica do educando por permitir a escolha de objetos de estudo 

diferenciados de acordo com seus interesses, permitindo maior acesso 

democrático ao conhecimento em tempos e espaços diferenciados das 

instituições de ensino. 

 

Colaboração e Cooperação 

Utilizar um ambiente tecnológico na perspectiva de mediação 

pedagógica nos remete a alguns conceitos, como a cooperação e a 

colaboração. Destacamos com base na literatura consultada, que alguns 

autores conceituam a colaboração e a cooperação como sinônimas, outros, 
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porém, fazem distinção. Conforme Barros (1994), compartilhamento é um 

conceito associado com dividir e distribuir com outros, enquanto que 

cooperação é um trabalho de co-realização. Assim, essa autora diferencia 

ambos os termos.  

O conceito de colaboração está relacionado com contribuição e 

cooperação, além de atingir o significado de colaboração, envolve o trabalho 

coletivo visando alcançar um objetivo comum. Então para a autora, o conceito 

de cooperação é mais complexo na medida em que a colaboração está incluída 

nele, mas o contrário não se aplica. Destaca também que a comunicação em 

redes de computadores constitui-se em um catalisador dos conhecimentos 

individuais para dar origem a um conhecimento coletivo, tendo em vista 

encontrar respostas para questões complexas. 

Neste sentido, o uso da tecnologia é mais uma ferramenta para a 

aprendizagem colaborativa que pode oferecer um suporte na comunicação 

entre indivíduos e grupos, possivelmente possibilitando uma organização das 

atividades e dos processos desempenhados nesta aprendizagem. 

De acordo com Tarouco (2001), descreveremos a seguir características 

e relações de aprendizagem colaborativas apoiadas por computador. 

 

CSCL – Computer Supported Collaborative Learning 

Características - se faz no setor educacional; 

- tem como objetivo apoiar grupos de alunos na tarefa de 
aprenderem através da colaboração mútua; 

- focaliza nos conteúdos o que está sendo comunicado. 

Efeitos durante o 
processo 

- colaboração sem restrição de local e horário; 

- melhor acompanhamento por parte do orientador; 

- participações mais homogêneas. 

Efeitos consequentes 
do processo 

- desenvolvimento da habilidade da escrita; 

- maior reflexão. 

Requisitos dos - suporte à discussão; 
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projetos - acesso compartilhado aos trabalhos desenvolvidos; 

- identificação, alocação e monitoramento das tarefas; 

- desenvolvimento e revisão do trabalho. 

Atividades básicas a 
serem apoiadas 

- comunicação: base para as interações sociais; 

- negociação: apoio à resolução de conflitos; 

- coordenação; 

- planejamento e acompanhamento das atividades; 

- percepção: provê maior sinergia do grupo; 

- compartilhamento: criação de uma base de dados que atue 
como “memória do grupo”; 

- construção colaborativa de conhecimentos: 
desenvolvimento da escrita, maior reflexão, 
compartilhamento do conhecimento; 

- avaliação colaborativa: maior participação ativa, revisão, 
discussão e aperfeiçoamento dos conhecimentos 
compartilhados do grupo. 

Quadro 1: características dos sistemas colaborativos de aprendizagem baseados em 
computador. 

Desta maneira, podemos analisar a aprendizagem colaborativa assistida 

por computador como sendo uma atividade que envolve metodologias 

pedagógicas, buscando uma aprendizagem construtiva e significativa por meio 

de interações colaborativas entre estudantes/indivíduos que trabalham na 

construção co conhecimento. 

Observa-se, assim, a colaboração como um processo social envolvendo 

relações de poder, desejos, temores, expectativas, confiança, interações e 

trocas. Do ponto de vista pedagógico, a colaboração, obtida em trabalhos de 

grupos, é uma estratégia de aprendizagem que traz resultados positivos. Uma 

delas é a formulação de opiniões, idéias e conceitos que os indivíduos 

necessitam fazer para que seu colega de grupo possa lhe entender. Ao 

verbalizar seu pensamento, o individuo elabora melhor seus próprios 

conhecimentos e, ao mesmo tempo, seu colega ao ouvi-lo, entra em contato 

com novos conhecimentos. 
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Ao relacionarmos mediação pedagógica, integrada a um ambiente 

virtual, a cooperação e colaboração encontram-se presentes na postura do 

professor mediador, no momento em que define seus objetivos e 

intencionalidades ouvindo também os participantes. Desta forma, possibilita 

que o educando mergulhe, na medida do possível, no contexto do objeto a ser 

estudado, ao passo que oferece apoio para o estudante reconstruir 

conhecimentos fazendo intervenções quando necessário. 

Enquanto mediador pedagógico, o professor que deseja contribuir na 

formação cidadã, seja num ambiente virtual ou presencial, precisa desenvolver 

novos processos criativos utilizando o digital como suporte, permitindo que 

várias fontes de informações e conhecimentos possam ser criadas e 

socializadas. 

Quando os educadores e educandos atuam de forma coletiva e 

colaborativa, o processo de aprendizagem torna-se mais amplo, há trocas de 

informações, as quais são articuladas, contextualizadas e debatidas 

favorecendo o processo de construção do conhecimento. A colaboração 

envolve ainda negociação cuidadosa, tomada conjunta de decisões, 

comunicação efetiva e aprendizagem mútua num empreendimento que se foca 

na promoção do diálogo, razão pela qual a utilização da colaboração constitua 

a situação de aprendizagem mais adequada a uma proposta de ensino-

aprendizagem em ambiente virtual. 

Boavida e Ponte (2004) apontam algumas razões pelas quais se conclui 

que a colaboração é uma estratégia de aprendizagem que traz resultados 

positivos. Uma delas é que as atividades colaborativas envolvem ações em que 

precisa explicar o que pensa o seu parceiro e o que é positivo para ambos os 

lados, pois quem recebe a explicação entra em contato com novos 

conhecimentos e quem explica tem a oportunidade de verbalizar e elaborar seu 

próprio conhecimento, de modo a ser compreendido por outra pessoa. 

Atividade colaborativa envolve o constante feedback entre as pessoas 

envolvidas, o que requer esforço intelectual de ambas as partes para se 

fazerem compreender e/ou negociar pontos de conflito. 
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Em um blog, a utilização de propostas que promovam o trabalho 

colaborativo nos parece apropriada para a construção coletiva do 

conhecimento. 

Segundo Rego (apud COSCARELLI, 2003) 

Para que se consiga a máxima efetividade no processo de 
aprendizagem, são necessários o engajamento e a 
participação ativa. Como grupo auto-organizantes, as 
comunidades formadas em torno dos meios de comunicação 
mediada por computador dependem de iniciativa pessoal e do 
comprometimento das partes interessadas, e evoluem por meio 
da interação (p.48). 

A interação e o desempenho conjunto de todas as partes envolvidas em 

um trabalho colaborativo permitem que os indivíduos possam aproveitar a 

situação para aprofundar seus conhecimentos. Desta forma, a colaboração 

representa uma forma particular de cooperação, onde o trabalho conjunto é 

realizado de modo que todos os participantes envolvidos aprofundem 

mutuamente o seu conhecimento. 

Em um blog, os educandos podem aprender a potencializar os recursos 

de forma cooperativa. O enfoque fundamental é o processo, é a percepção de 

que o aluno passa a ser um elemento privilegiado, capaz de imaginar, criar e 

interagir. Cabe ao educador, enquanto mediador, instigar, motivar, desafiar, e 

orientar este processo de construção conjunta e constante. 

 

Interação e Interatividade 

Buscando apresentar a diferença entre os conceitos de interação e 

interatividade, Belloni (1999) destaca que: na interação ocorre uma ação 

recíproca entre os dois sujeitos mediatizada ou não por algum veículo técnico 

de comunicação; a interatividade refere-se à relação homem-máquina, 

compreendendo recursos tecnológicos de busca e troca de informações e a 

mediatização das interações entre os sujeitos. 

De acordo com Silva (2006), o conceito de interação transmutou-se em 

interatividade, por volta dos anos 70 (séc. XX), enquanto conceito de 
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comunicação. Segundo Silva (ibid), o significado de interatividade extrapola o 

âmbito das tecnologias digitais, estando na disposição ou predisposição para 

mais interação, para uma hiperinteração, para a participação, a intervenção, a 

bidirecionalidade e a multiplicidade de conexões. 

Neste trabalho, o estudo da interação e interatividade tendo por base as 

ferramentas disponíveis em um blog e as possibilidades de interação, baseia-

se na teoria Vygotskyana. Por serem considerados uma ferramenta interativa, 

os blogs podem apresentar ações pedagógicas, embora não tenham sido 

criados com esse objetivo. 

As interações que se estabelecem no ambiente virtual tem evidenciado a 

importância da sua qualidade, considerando os aspectos relacionados às 

novas formas de relacionamento e de comunicação. No entanto, os recursos 

em si não bastam para que haja envolvimento, comunicação e participação 

efetiva dos participantes – esses elementos precisam ser trabalhados pelo 

professor. Nesse sentido, os estudos sócio-interacionistas de Vygotsky e a 

conceituação de mediação pedagógica nos posiciona quanto à importância das 

interações entre educador/educando e, também, entre os educandos no 

processo de construção do conhecimento. 

As TICs oferecem possibilidades inéditas de interação 
mediatizada educador/educando, educando/educando) e de 
interatividade com materiais de boa qualidade e grande 
variedade. As técnicas de interação mediatizada  criadas pelas 
redes telemáticas (emails,listas, grupos de discussão, webs, 
sites, etc.) apresentam grandes vantagens pois permitem 
combinar a flexibilidade da interação humana (com relação à 
fixidez dos programas informáticos, por mais interativos que 
sejam) com a independência no tempo e no espaço, sem por 
isso perder a velocidade (BELLONI, 2001, p.59). 

Por isso, consideramos que a criação de um ambiente virtual como 

espaço interativo é fundamental para o desenvolvimento de práticas 

educativas, tendo por base uma proposta de construção de conhecimento de 

forma colaborativa, processo no qual a qualidade dos recursos de 

interatividade pode interferir diretamente na qualidade das interações. 
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Apesar das TICs oferecerem possibilidades inéditas de interação e 

interatividade, é a mediação pedagógica que garantirá a criação de condições 

que favoreçam a predisposição dos educandos para a participação e 

colaboração nos ambientes virtuais e presenciais. A presença do mediador 

pedagógico é fundamental para o processo de construção do conhecimento, 

mas não acontece naturalmente ou por acaso. 

De acordo com Masetto (2003), o professor que se propõe a ser 

mediador pedagógico deverá desenvolver algumas habilidades tais como: 

observar, articular, intervir e orientar o educando, assumindo que o aprendiz é 

o centro do processo e este ocorre em função dele. Por outro lado, é 

importante que a intervenção do professor seja cautelosa para não minar a 

dinâmica do grupo. No processo de interação virtual ou presencial pode 

acontecer a troca de idéias e questionamentos, indicando novos rumos para 

serem explorados. 

 

Inovação 

Abordar o conceito de inovação em educação implica “criar um novo 

método, uma técnica ou um material novo para fazer frente a desafios 

específicos e obter melhoria no rendimento dos alunos, nas relações pessoais 

ou no desenvolvimento de atitudes”. Ferretti (ibidem, p.81). Sendo assim, ao 

invés de subordinar os meios (métodos) aos fins (objetivos), subordinam-se os 

fins aos meios. 

Ferretti (1995) considera por inovar ou inovação: 

Introduzir mudanças num objeto de forma planejada visando 
produzir melhoria no mesmo. Por mudança deve-se entender 
uma alteração significativa de algo entre o primeiro e um 
segundo elemento (MILLES, 1964). O primeiro momento 
constitui o referencial para aquilatar da existência de 
mudanças. Por objeto entendemos qualquer elemento que 
possa ser afetado pela mudança (uma instituição um método, 
uma técnica, um material, etc). Por planejada entende-se a 
ação que se orienta por objetivos definidos tendo em vista 
resolver problemas específicos da realidade, e que se 
desenvolve de acordo com um plano cujas etapas estão 



66 

claramente explicitadas. Melhoria é um termo carregado de 
conotações valorativas. Implica a passagem de um estado 
anterior, considerado menos desejável, para um posterior 
considerado mais atraente em função de fins específicos 
(p.62). 

Buscamos contextualizar mediação pedagógica com a integração de um 

blog ao ato educativo, objeto de nosso estudo, a partir do conceito de inovação. 

Segundo Chartier (2002, apud PADILHA, 2006), “uma inovação pedagógica só 

tem sentido e eficácia quando relacionada à globalidade do projeto educativo 

no qual ela se insere”. 

Há também uma conotação valorativa ao termo o qual pode ser 

empregado no recorte educacional, uma vez que se trata de aplicá-lo a uma 

ideia, situação, ou atividade cujo aporte inovador trouxe melhoras ao que havia. 

A inovação está, portanto, na estratégia de aula, na organização do trabalho 

pedagógico, na concepção de avaliação e não apenas na forma como 

acontecem as interações. Se o professor não objetivar a aprendizagem do 

aluno, dificilmente estará utilizando estratégias as quais favoreçam a 

construção do conhecimento e, desta forma, não se pode falar em inovação.  

Desse modo, é necessário que as ações inovadoras sejam associadas ou 

partam de projetos pedagógicos, relacionando-se fundamentalmente aos 

processos de aprendizagem (estratégias, ideias, tecnologias) e, também, da 

proposta curricular. 

Quando tratamos de tecnologias não significa que o simples uso de um 

blog na sala de aula irá contribuir para uma prática pedagógica inovadora. O 

que irá garantir a inovação será a forma dos educadores apropriarem-se destas 

“novas” tecnologias, buscando a criação de novas oportunidades educativas. 

Se a proposta de uso das tecnologias na escola não tiver um 

comprometimento com suas implicações na aprendizagem, se os professores 

não se apropriarem de novos recursos para diversificar suas situações de 

aprendizagem, dificilmente será possível afirmar que houve inovação. 

Para que haja inovação, precisa-se criar novos ambientes de 

aprendizagem e novas formas de mediação por parte dos professores. 

Portanto, ela está na postura do professor em relação à sua prática pedagógica 
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e seus suportes, no envolver o aluno numa relação de colaboração e 

cooperação, de incentivo, de motivação, para que ele seja sujeito ativo neste 

processo, utilizando os ambientes tecnológicos, tendo a intencionalidade de 

tornar mais significativa à aprendizagem.  

A introdução das TICs na educação precisa estimular desconstrução de 

suas estruturas arcaicas e priorizar uma educação questionadora, crítica, 

emancipatória, criativa. Usar as tecnologias da informação e comunicação no 

processo de mediação pedagógica pode ser inovador, se os educadores se 

apropriarem destas para diversificar suas situações de aprendizagem, visando 

integrar e promover o desenvolvimento cognitivo e social do educando. 

 

3.3 A concepção do processo de ensino-aprendizagem e a mediação 

pedagógica 

A dinâmica ensino-aprendizagem constitui-se em uma das relações 

didáticas mais evidenciadas na situação pedagógica desenvolvida em sala de 

aula. Para refletirmos acerca do processo de mediação pedagógica, objeto de 

estudo desta pesquisa, consideramos de suma importância abordarmos a 

questão do processo ensino-aprendizagem com a utilização das tecnologias da 

informação e comunicação – TICs, como instrumento que poderá colaborar  e 

permitir novas formas de se construir conhecimento, dependendo  do modelo 

adotado pelos educadores, podendo assumir características próprias de um 

sistema de ensino e/ou aprendizagem, conceitos os quais apresentaremos a 

seguir. 

Numa concepção instrucionista, o conceito de ensinar está diretamente 

ligado a um sujeito (professor) que, por suas ações, transmite conhecimentos e 

experiências a um aluno que tem por obrigação receber, absorver e reproduzir 

as informações recebidas, onde o aluno (aprendiz), receptor passivo, é pouco 

encorajado a buscar outros caminhos. 

Segundo Bello (2004), esse modelo instrucionista de ensino-

aprendizagem prioriza na educação a transmissão organizada e sistematizada 

de informações, em que o aluno memoriza e reproduz, nas avaliações, as 
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informações recebidas pelo professor, que é formado para valorizar conteúdos 

e procedimentos de ensino.Conforme esquema apresentado a seguir: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: modelo instrucionista de aprendizagem.  Fonte: Bello, 2004 

Grande parte das escolas nos dias atuais se encontra ancorada na 

cultura pedagógica da transmissão linear de conhecimentos, que possui a 

concepção do aprendiz como receptor passivo que acumula informações, 

SISTEMA DE ENSINO 

(Modelos pedagógicos tradicionais) 
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Interação Unilateral (professor  → aluno) 
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desprezando os conhecimentos prévios e os saberes que o aluno traz da sua 

realidade social. O processo de ensinar e aprender na escola se faz fora do 

contexto, sem referenciais concretos e sem significados para o aprendiz. 

A ideia de ensinar geralmente aparece vinculada a modelos 

pedagógicos que só conhecem a comunicação unilateral, onde o aluno 

desempenha o papel de receptor passivo, cabendo-lhe apenas acertar ou não 

a mensagem proposta pelo professor receptor. Esses modelos de ensino 

priorizam na educação a transmissão organizada de informações, onde o 

educando memoriza e reproduz, nas avaliações, as informações recebidas pelo 

professor, que é formado para valorizar o conteúdo e o processo de ensino. O 

educando, receptor passivo, é pouco encorajado a buscar outros caminhos. 

Esses modelos pedagógicos tradicionais inadequados requerem a 

gradual substituição por metodologias participativas, que evitem a transmissão 

mecânica, linear, cartesiana e memorística do conteúdo e que promovam as 

habilidades do raciocínio e do pensamento crítico. O declínio do modelo 

cartesiano é claramente perceptível e desta forma é impossível ignorar a 

rapidez com que ocorrem as mudanças em todos os campos, tanto da ciência, 

como da tecnologia, das condições econômicas, sociais, políticas e culturais e, 

consequentemente, da educação. A extrema mobilidade com que emergem 

novas ideias acaba por implodir as noções de estabilidade e de ordem, pois 

essas perdem seus alicerces fundamentais. 

Isto significa que existe uma relação entre a concepção educacional e a 

mediação pedagógica. No contexto de um projeto, uma aula ou um curso, 

quando a mediação pedagógica é orientada por uma visão dicotomizada entre 

o ensinar e aprender, seus elementos materiais, atividades e interação são 

tratados isoladamente. Quando o foco centra-se no ensino, a mediação 

pedagógica tende a enfatizar a produção de materiais. Prado (on-line) 

A educação, mesmo fazendo parte desse ambiente em crise, tem o 

importante papel problematizador neste cenário de mudanças e a 

responsabilidade no processo de conscientização do homem sobre a 

precariedade das condições de sua vida. Por ser a educação ponto de 
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encontro de áreas e metodologias do saber, ela pode compreender melhor o 

homem e ajudá-lo realizar-se enquanto ser humano (GRINSPUN, 1994).  

O novo paradigma que desponta, prevê a totalidade do conhecimento, 

recusa a compartimentalização e a dissociação do conhecimento, expressa nos 

currículos escolares, nas disciplinas estanques e isoladas. Desta forma, o 

entrelaçamento das disciplinas e a inter-relação de saberes tornaram-se uma 

exigência do mundo contemporâneo. 

A segunda concepção apresenta a abordagem construtivista do ensino-

aprendizagem. Neste modelo, o conceito de ensinar está mais diretamente 

ligado às ações do professor, e o conceito de aprender centra-se no sujeito 

aprendiz. Aprender é uma ação realizada pelo aluno, e envolve a pesquisa, o 

diálogo, o debate, a reflexão critica e a busca de informações. Masetto (2003) 

salienta que, no processo de aprendizagem, o aluno desenvolve competências 

pessoais, muda comportamentos, transfere aprendizagens, dá significado ao 

conhecimento, produz reflexões e conhecimentos próprios, integra conceitos 

teóricos com realidades práticas, relaciona e contextualiza experiências 

envolvendo a si próprio, os outros colegas e o professor. Nesse processo, “o 

professor tem a oportunidade de realizar seu verdadeiro papel: o de mediador 

entre aluno e sua aprendizagem, o de facilitador, o de incentivador e o de 

motivador dessa aprendizagem (MASETTO, 2006, p.140). 

A concepção construtivista de ensino-aprendizagem é apresentada na 

figura 2, destacando seus principais elementos: 

 

 

 

 

 

 

 SISTEMA DE APRENDIZAGEM 

(Comunidade Educacional Interativa) 

Objetivo: Oportunizar o educando a dar significado ao que aprende, transformando 
saber em conhecimento 



71 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Concepção construtivista de ensino-aprendizagem. Fonte: Bello, 2004 

 Nesta concepção construtivista, aprender é uma ação realizada pelo 

aluno o qual não copia passivamente o ambiente real, mas o cria por meio de 

um processo ativo de construção. Para aprender, não basta escutar, anotar e 

fazer a prova. É preciso pesquisar, elaborar e redigir textos, argumentar e 

contra-argumentar para se chegar ao pensar com autonomia. 

A construção do conhecimento resulta da compreensão da informação, 

por isso esse conhecimento por ser compreendido como uma construção 

pessoal não pode considerar o ensino como a fonte da aprendizagem. 
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A fonte da aprendizagem é a ação do sujeito; o indivíduo 
aprende, pois, por força das ações que ele mesmo pratica: 
ações que buscam êxito e ações que, a partir do êxito obtido, 
buscam a verdade ao apropriar-se das ações que obtiveram 
êxito. Emergem dessas concepções as atuais compreensões 
diferenciadas de aprendizagem, manifestas por expressões 
como: “aprender a aprender”, “aprender a aprendizagem”, 
“descobrir por si mesmo”, “aprender é inventar”, “aprender não 
é transferir conteúdo a ninguém”, “aprender não é memorizar o 
perfil do conteúdo transferido no discurso vertical do professor”, 
“ensinar significa: deixar aprender”; “aprender...o deixar-
aprender”, aprendizagem é explicar como o sujeito consegue 
construir e inventar...”, “aprender é proceder a uma síntese 
indefinidamente renovada entre a continuidade e a novidade” 
(BECKER, 2002, p.113). 

Embora as diferenças entre ensinar e aprender encontrem-se na 

finalidade e na abrangência de cada processo, Masetto (2006) admite que seja 

possível pensar num processo integrativo de “ensino e aprendizagem”, o que 

se relaciona com os estudos sócio-interacionistas de Vygotsky (1988), que não 

considerava esses dois aspectos de forma independente ao tratar sobre 

interação e aprendizagem. Neste sentido, transformar informação em 

conhecimento requer ações conjugadas entre professor e aluno, em várias 

situações de aprendizagem, de modo que o aluno possa estabelecer relações, 

comparar, diferenciar, experimentar, analisar e atribuir significados, 

organizando estes conceitos em um processo continuado de construção de 

conhecimentos.  

Para Vygotsky, o homem é herdeiro de toda evolução filogenética e 

cultural e seu desenvolvimento é consequência natural das suas interações 

com o meio social onde vive. O conhecimento é o produto da interação social e 

da cultura. Logo, o individuo é um ser sócio-histórico. Atento à natureza social 

do ser humano, o qual desde o berço vive rodeado por pessoas em um 

ambiente impregnado pela cultura, Vygotsky defendeu que o próprio 

desenvolvimento da inteligência é produto dessa convivência. Para ele, “na 

ausência do outro, o homem não se constrói homem”. No processo de diálogo 

permanente, com a ajuda e apoio do adulto, o indivíduo vai assumindo, 

progressivamente, as competências operativas e simbólicas que lhe permitem 

acesso ao mundo da cultura, do pensamento e da ciência. 
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Tomando por base a concepção sócio-interacionista de Vigotsky, Lopes 

salienta que: 

A dinâmica ensino-aprendizagem deve caracterizar-se por 
situações que estimulem a atividade e a iniciativa dos alunos e 
do professor; situações que favoreçam o diálogo dos alunos 
entre si e com o professor, ao mesmo tempo em que valorizem 
o diálogo com o saber acumulado historicamente (LOPES, 
1996, p.110). 

Desta forma, a mediação pedagógica deve promover o envolvimento, a 

participação, o respeito, a interaprendizagem, além do amadurecimento 

intelectual, epistemológico e emocional do educando, uma vez que propicia a 

aquisição de novos conceitos no desenvolvimento das capacidades 

formadoras, individuais e coletivas do sujeito. Contudo, o trabalho docente é a 

atividade que dá unicidade à dinâmica ensino-aprendizagem pelo processo de 

mediação entre o conhecimento a ser aprendido e a ação de apropriação 

desse conhecimento. 

Por sua complexidade, pode-se dizer que a mediação pedagógica é 

caracterizada por uma série de fatores que a compõe, desde as características 

pessoais do professor, os saberes docentes, as metodologias das aulas, as 

técnicas e estratégias empregadas, até a intencionalidade político-pedagógica 

e a proposta curricular da escola, além da qualidade afetiva do relacionamento 

estabelecido. O recorte desta pesquisa busca analisar como os professores se 

apropriam das TICs no processo de mediação pedagógica, considerando os 

princípios de ensino-aprendizagem e as estratégias docentes utilizadas. 

Na instituição escolar o professor desempenha um papel de extrema 

relevância na realização da mediação pedagógica, estabelecendo uma ponte 

rolante entre os aprendizes e os conhecimentos a serem construídos, de forma 

que os aprendizes possam tornar-se sujeitos do processo de aprendizagem, 

pelo exercício de sua autonomia, pela forma ativa e colaboradora na 

consecução dos objetivos visados, numa perspectiva de construção e 

reconstrução dos conhecimentos. 

Segundo Masetto (2006, p.145), a mediação pedagógica é que propicia 

“estabelecer conexões entre o conhecimento adquirido e novos conceitos; fazer 
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a ponte com outras situações análogas”. A mediação se pauta na articulação 

dos princípios de ensino e aprendizagem e se concretiza por constantes 

recriações de estratégias e de técnicas durante a realização de atividades 

educativas. A criação e utilização de ambientes tecnológicos de aprendizagem 

devem pressupor uma mediação pedagógica que considere 

[...] as pessoas, não só como sujeitos individuais com 
diferentes habilidades de aprendizagem e diferentes formas de 
lidar com a tecnologia, como também sujeitos coletivos que 
vivenciam constantes processos de interações sociais e 
culturais (COSTA E OLIVEIRA, 2004, p.21). 

Sob este ponto de vista, em um ambiente tecnológico de aprendizagem, 

o educador deve ser um agente, incentivador, motivador e problematizador da 

aprendizagem, colaborando para que o aprendiz construa seus conhecimentos. 

A sua atuação deve oportunizar a utilização significativa dos recursos 

telemáticos, promovendo atitudes de troca, cooperação, colaboração, interação 

e produção partilhada dos conhecimentos. 

No processo de mediação pedagógica os professores buscam uma 

apropriação das TICs considerando a articulação entre ensino e aprendizagem 

e o desenvolvimento de estratégias pedagógicas as quais se entrelaçam na 

ação, expressando a integração dos aspectos relacionados às necessidades e 

interesses dos alunos, assim como aqueles relacionados à sua 

intencionalidade (PRADO, ON-LINE). 

O professor precisa reconhecer o processo de interação, seja em 

ambiente virtual ou presencial, como principal fator de evidência da 

participação dos alunos, através da troca de ideias, descobertas e 

questionamentos. É no processo de interação que surgem novas referências e 

buscam-se novas compreensões, por isso cabe ao professor redimensionar as 

estratégias de mediação pedagógica pela integração das diversas ferramentas, 

evidenciando a complexidade de relações e de interdependências que se 

estabelecem no processo de ensinar e aprender. 

 

4 Metodologia 
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Esta pesquisa teve como foco da ação investigadora uma abordagem 

qualitativa, o estudo de caso que segundo Ludke e André (1986, p.11) 

possibilita “o contato estreito e direto com a situação onde os fenômenos 

acontecem, permitindo conhecer as circunstâncias particulares em que o objeto 

de estudo se insere”. Ainda segundo Laville (1999, p.156) no estudo de caso, 

“os recursos se veem concentrados no caso visado, não estando o estudo 

submetido às restrições ligadas à comparação do caso com outros casos” 

(LAVILLE, 1999, p.156). 

Yin (2005, p.28) ressalta que para identificar situações em que o estudo 

de caso pode ser relevante ao pesquisador, “faz-se uma questão do tipo“como” 

e “por que” sobre um conjunto contemporâneo de acontecimentos, sobre o qual 

o pesquisador tem pouco ou nenhum controle”. 

O estudo de caso também se configura pela capacidade de lidar com a 

ampla variedade de evidências e técnicas de coleta de dados, tais como: 

documentos, entrevistas, observações, questionários e outros artefatos, sendo, 

portanto, uma estratégia de pesquisa abrangente. Segundo Laville (ibidem): 

Pode-se crer que se um pesquisador se dedica a um dado 
caso, é muitas vezes porque ele tem razões para considerá-lo 
como típico de um conjunto mais amplo do qual se torna 
representante, que ele pensa que esse caso pode, por 
exemplo, ajudar a melhor compreender o fenômeno complexo, 
até mesmo um meio, uma época (p.156). 

Partindo da presente pesquisa, este estudo não busca fornecer uma 

simples explicação, mas compreender um caso particular em profundidade, 

considerando-o como caso exemplar, apresentando conclusões marcadas pelo 

rigor e transparência, as quais exigem do pesquisador um cuidado minucioso 

para não se chegar apenas a uma visão superficial.  

Inicialmente, forneceremos explicações no que tange diretamente ao 

caso considerado e elementos que lhe marcam o contexto e que o torna 

representativo de outros casos análogos. 



76 

A pesquisa foi realizada na Escola Ginásio Pernambucano, que anuncia 

um novo modelo de escola pública em Pernambuco – a qual é pioneira no 

Estado, com uma ação voltada para enfrentar os desafios do ensino médio de 

onde partiriam as ações inovadoras. Implantado em 2004, o então Ginásio 

Pernambucano passa a chamar-se centro de Ensino Experimental Ginásio 

Pernambucano – CEEGP, através da Lei 12.588 de 21 de maio de 2004, que 

cria o Programa de Desenvolvimento dos Centros de Ensino Experimental – 

PROCENTRO - através de um convênio de parceria estabelecido entre a 

Secretaria Estadual de Educação e o Instituto de Co- Responsabilidade pela 

Educação – ICE - constituído pela Phillips e outras organizações empresariais, 

as quais após terem assumido a reforma estrutural do prédio, quiseram ir além, 

buscando novos “modelos” educacionais. Segundo Magalhães (2008), o 

objetivo não estava restrito apenas à recuperação física do prédio, mas a 

desenvolver uma nova estratégia para enfrentar os desafios do Ensino Médio, 

produzindo soluções educacionais inovadoras e replicáveis em método, 

conteúdo e gestão. 

Consideramos ser este um estudo de caso representativo, em virtude da 

escola ser pioneira em tempo integral no Estado, sendo considerada modelo 

para abertura à experimentação, a mudanças, a difusão de experiências a 

outras escolas da rede e possuir salas equipadas para o desenvolvimento das 

atividades educativas, apresentar em seu primeiro resultado, indicadores de 

desempenho para além das médias nacionais, como, por exemplo, no de 

Exame Nacional de Ensino Médio- ENEM a média de 4,8 (quatro virgula oito), 

enquanto a média nacional foi de 4,4 (quatro virgula quatro) . Em seu primeiro 

ano de concorrência ao vestibular, a taxa de participação e aprovação dos 

educandos, superou as demais escolas da rede estadual, conforme dados 

apresentados por Magalhães (2008, p.105). 

Ainda durante os três primeiros anos de funcionamento do CEEGP, os 

alunos foram bastante incentivados a participar de concursos, prêmios e outras 

iniciativas com resultados e premiações muito significativas. Os professores 

que iniciaram as atividades pedagógicas do CEEGP tiveram uma formação 

específica que antecedeu o início dos trabalhos educativos e a formação 

continuada, em serviço que se seguiu até o final de 2004. 
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Segundo o Professor Antonio Carlos Gomes da Costa in Magalhães 

(2008, p.25), o Ginásio Pernambucano deveria ser a unidade pioneira do 

Programa de onde partiriam as inovações; “os docentes deveriam ter pelo 

menos três atribuições: ministrar um ensino de excelência, produzir materiais 

didáticos para a rede e atuar como formadores de formadores (residência 

pedagógica). 

Durante o ano de 2007, duas alunas do curso de graduação em 

Pedagogia da Universidade Federal de Pernambuco, desenvolveram uma 

pesquisa como requisito para conclusão de curso, tendo como cenário o então 

CEEGP. O trabalho, no momento já consolidado, aponta alguns elementos de 

extrema relevância, os quais servem de embasamento para outras pesquisas. 

Dentre estes, podemos destacar a existência, no CEEGP, de espaços 

especiais para o desenvolvimento de atividades com e através da tecnologia. 

São os chamados espaços tecnológicos, utilizados para as atividades 

experimentais enquanto prática pedagógica, com a finalidade de aplicação e 

vivência dos conhecimentos na realidade, estabelecendo a relação 

teoria/prática de forma articulada às disciplinas envolvidas em ambientes 

específicos: laboratório de línguas estrangeiras, de informática e de ciências. 

Nesses espaços, procura-se desenvolver um trabalho integrado ao Projeto 

Político Pedagógico da Instituição, tendo como proposta, oferecer práticas 

inovadoras e possibilidades diversificadas de ensino através de recursos 

tecnológicos. Gomes e France (2007) fazem o seguinte relato na sua pesquisa:  

Durante as observações no laboratório (de 
Ciências),percebemos uma real interação dos colegas com o 
professor mediado pela tecnologia, pois um ajudava o outro, 
tanto no manuseio das máquinas, quanto na resolução das 
questões e troca de conhecimentos. Os artefatos tecnológicos 
aguçavam nos alunos o interesse pela aprendizagem, sendo 
uma forma diferente deles aprenderem. Uma forma 
contextualizada (e prática) baseada na realidade dos 
estudantes. Deste modo, pôde-se ir cada vez mais fundo na 
exploração de conceitos científicos, pois o professor ao mesmo 
tempo em que explicava os experimentos, contextualizava com 
a realidade próxima do cotidiano dos alunos (p.18). 

Essas especificidades e considerações acerca do campo de pesquisa 

orientaram o estudo permitindo-nos explorar de forma variada, as dimensões 
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do objeto de investigações dentro de sua realidade histórica e social. 

Pretendemos compreender como os professores desenvolvem a mediação 

pedagógica, através da integração das tecnologias no ato educativo, utilizando 

o espaço do laboratório de informática da Escola de Referência em Ensino 

Médio Ginásio Pernambucano. 

Mediante os fatos apresentados, consideramos esta escola como 

espaço que privilegia e cria condições reais para que os professores possam 

efetivamente utilizar a tecnologia no processo de mediação pedagógica, 

disponibilizando um ambiente informatizado, com equipamentos de alta 

tecnologia, acesso à internet, formação de professores, incentivo a pesquisa e 

difusão de resultados. A reflexão sobre o uso das tecnologias na educação se 

fará para além da igualdade de oportunidades e garantia de acesso. Para isto, 

propõe-se um deslocamento da realidade vivenciada pela grande maioria da 

sociedade brasileira. 

 

4.1 Sujeitos envolvidos 

A escolha dos sujeitos para esta pesquisa, a princípio, partiu do projeto 

piloto já mencionado o qual foi desenvolvido por formandas de graduação do 

curso de Pedagogia da Universidade Federal de Pernambuco, no CEEGP. Os 

resultados do trabalho de conclusão de curso (TCC) identificaram a existência 

de três espaços tecnológicos a serem usados pelos professores do Centro: o 

Laboratório de Ciências e Matemática, o Laboratório de Informática e o 

Laboratório de Línguas. Além disso, o estudo desenvolvido aponta haver uma 

interação entre alunos e professores nestes espaços mediados pelas TICs.  

Outro fator de escolha deve-se a uma breve entrevista piloto realizada 

com a coordenadora pedagógica da escola em pauta, a qual apontou alguns 

professores como possíveis sujeitos da pesquisa, tendo em vista a utilização 

dos espaços tecnológicos com maior freqüência. Segundo a mesma, o 

laboratório de Ciências e Matemática são usados como mais frequência em 

relação ao de Informática, pois aqueles são direcionados para o trabalho com 

as disciplinas. Já o laboratório de Informática é mais usado para aulas de 
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informática básica, tempo livre para pesquisa, projeto com domínio digital, 

projeto de certificação digital e projeto de academia de desenvolvimento 

educacional – ADE. Os projetos são desenvolvidos por parceiros visando 

implantar a cultura da empregabilidade. No entanto, três professoras fazem uso 

do espaço do laboratório de Informática para o desenvolvimento da prática 

pedagógica durante as aulas da Parte Diversificada (PD), buscando dar um 

outro enfoque ao uso deste ambiente tecnológico. 

Duas dessas professoras foram entrevistadas e relataram que já usam o 

laboratório por quatro semestres seguidos, realizando atividades com as 

tecnologias, mais precisamente o computador usando o recurso de um blog, 

tendo por objetivo promover atitudes de troca, interação, cooperação e 

produção partilhada de conhecimentos. Neste ínterim, as mesmas se colocam 

no papel de agente motivador, incentivador e facilitador do processo ensino- 

aprendizagem, vislumbrando uma possível mediação pedagógica com o uso 

das tecnologias. Apesar de entrevistarmos inicialmente duas professoras, 

incluímos uma terceira, a qual durante o ano de 2008 se engajou na proposta e 

vem desenvolvendo o projeto. 

Sendo assim, ficaram definidos três sujeitos de pesquisa: uma 

professora de inglês, uma de português e outra de biologia. 

 

 4.2 Procedimentos Metodológicos 

A estratégia de investigação pelo Estudo de Caso, como indica Yin 

(2005), prevê o emprego de múltiplos métodos de coleta e tratamento de dados 

sobre a realidade. Além disso, durante a fase da coleta de dados, como 

sugerem Yin (2005), Gonçalves e Meireles (2004), algumas considerações de 

relevância norteiam o processo de investigação: 

- a presença de um plano formal de propósitos, ação e procedimentos 

específicos para cada etapa de pesquisa; 

- a continua revisão das evidências e questionamentos do porquê dos 

eventos; a comparação dos dados das diversas fontes de informações 
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buscando similitudes e contradições e a abertura para considerar evidências 

extras; 

- a atitude de adaptatividade e flexibilidade e a compreensão de que são 

poucos os estudos de casos que terminam exatamente como foram 

planejados. Em geral, o estudo de caso demanda alterações na condução da 

pesquisa, requerendo do pesquisador o equilíbrio entre a flexibilidade e o rigor 

da adaptatividade. Adotando um enfoque exploratório e descritivo, o 

pesquisador que pretende desenvolver um estudo de caso precisa estar aberto 

para prospectar de forma mais livre. 

Baseando nos pressupostos do presente estudo optamos pela 

combinação de instrumentos de coleta de dados no intuito de compreender o 

uso das TICs  no processo de mediação pedagógica. 

Na pesquisa bibliográfica foram feitos levantamentos e estudos a partir 

de materiais já publicados, tais como: os documentos de implantação do 

programa, proposta pedagógica, livros, revistas, sites, jornais e outros, tendo 

como princípio básico unificar o estado da arte do conhecimento na temática a 

ser estudada como também atualizar e situar melhor o objetivo da pesquisa. 

Na análise documental foram consultados o Regimento Escolar, o 

Projeto Político Pedagógico, o Programa da parte diversificada, os esquemas 

de aulas, as Leis e os Decretos de Criação e implementação do Programa, 

publicados no Diário Oficial de Estado de Pernambuco. Esses documentos 

serviram para a análise qualitativa dos dados. 

A observação de aulas foi realizada durante as aulas presenciais 

ministradas no laboratório de Informática, onde os professores desenvolvem 

atividades utilizando suportes tecnológicos e virtuais através do BLOG. Como 

meio fundamental de colher informações e considerando que não há quase 

exemplos que não deixem espaço à observação, esta permitiu de modo 

privilegiado o contato com o real, uma vez que, “é observando que nos 

situamos, orientamos nossos deslocamentos, reconhecemos as pessoas, 

emitimos juízo sobre elas” (LAVILLE e DIONE, 1999, p.176). A observação, 

como técnica de pesquisa, possibilitou-nos um contato com a estrutura e 
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funcionamento do espaço tecnológico, favorecendo melhor compreensão da 

realidade pesquisada. Desenvolvemos protocolos de observação, a fim de 

avaliar a incidência de certos tipos de comportamentos em determinados 

períodos de tempo no campo investigado. 

A entrevista é um instrumento bastante adequado para obtenção de 

informações acerca do que as pessoas sabem, creem, esperam, sentem ou 

desejam, pretendem fazer, fazem ou fizeram, bem como acerca de suas 

explicações ou razões. Ela permite correlações e esclarecimentos, visando à 

obtenção de aspectos relevantes ao tema pesquisado. Optamos pela entrevista 

semiestruturada, orientada por um roteiro de questões, como oportunidade de 

diálogo com as professoras, possibilitando novas perguntas a partir das 

respostas das entrevistadas, garantindo uma situação de reciprocidade. As 

entrevistas foram realizadas com as três professoras e a coordenadora do 

curso em intervalos das aulas e/ou outro horário e local previamente marcado 

pelas próprias entrevistadas. Os diálogos foram gravados e transcritos na 

análise e discussão dos dados.  

Os dados das entrevistas foram transcritos considerando a identificação 

das respostas às perguntas formuladas e aos pontos chaves colocados, a 

identificação das categorias que emergiram durante a entrevista e o comentário 

pessoal sobre o conteúdo analisado. 

Analisando as informações obtidas, procuramos identificar pertinência 

das questões iniciais da pesquisa, relacionando-as e direcionando-as para um 

aprofundamento teórico. Por meio das falas das entrevistadas remetemo-nos 

novamente ao referencial teórico. Mergulhamos no diálogo da compreensão da 

fala dos professores, fazendo uma leitura e releitura de suas falas, tentando 

esclarecer alguns desafios colocados pelas novas tecnologias no ensino. 

Procuramos juntar nossa percepção às percepções dos professores e às 

concepções dos autores. 

Assim, o estudo desenvolveu-se de acordo com as seguintes etapas de 

investigação abaixo descritas. O objetivo de cada etapa são aqueles já 

colocados neste capítulo. 
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1- Estudo exploratório através da entrevista com a coordenadora 

do Centro de Referência, observação da escola e análise 

documental; 

2- Estudo principal, através das observações presenciais e 

virtuais da sala de aula; 

3- Estudo principal, através de entrevistas com as professoras. 

 

 

 

5.  Apresentação e análise dos resultados da pesquisa 

 

                   5.1 Pesquisa Exploratória 

O estudo exploratório teve como objetivo estabelecer contato entre a 

pesquisadora e a coordenadora pedagógica da Escola, com a finalidade de: 

• A pesquisadora apresentar a proposta da pesquisa e obter o 

consentimento da Instituição; 

• Conhecer a sistemática de uso dos espaços tecnológicos; 

• Definir os sujeitos a serem investigados; 

• Estabelecer as reais possibilidades e limites da pesquisadora nas 

dependências da Escola. 

Durante o primeiro contato, tivemos uma conversa descontraída e 

amigável, explicando os reais objetivos da pesquisa e entregando a carta de 

apresentação. Em seguida, iniciou-se uma entrevista piloto onde foi levantada 

a primeira indagação à coordenadora pedagógica acerca dos espaços 

tecnológicos, seus principais usuários e atividades desenvolvidas.  Afirmamos 

já saber da existência de 03 (três) espaços tecnológicos existentes no Centro. 

Desta forma, procuramos saber qual o mais utilizado pelos professores. Foi-

nos respondido que o laboratório de Ciências e Matemática são usados com 

frequência pelos professores de Física, Matemática e Química. O Laboratório 
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de Línguas encontra-se em fase de acabamento faltando alguns equipamentos 

a serem instalados e o laboratório de Informática é o mais usado para 

desenvolvimento de projetos e aula de informática básica. 

A proposta pedagógica explicita que as atividades experimentais fazem 

parte da prática pedagógica, com a finalidade de aplicação e vivência dos 

conhecimentos na realidade estabelecendo a relação teoria/prática, de forma 

articulada às disciplinas envolvidas em ambientes específicos, oferecendo 

práticas inovadoras e possibilidades diversificadas de ensino através de 

recursos tecnológicos, desenvolvendo as seguintes atividades: 

1. Laboratório de Ciências: elaboração, aplicação e avaliação de experimentos 

diversos nas áreas de Biologia, Química e Física, bem como dos seus 

respectivos manuais e materiais didáticos. 

2. Laboratório de línguas estrangeiras: desenvolvimento de tecnologias e 

metodologias para o ensino e aprendizagem de idiomas. 

3. Laboratório de Informática: desenvolvimento de metodologia de ensino e 

aprendizagem para possibilitar o acesso à linguagem informatizada e aos 

múltiplos recursos que esta tecnologia específica oferece. Na sala de 

informática, existem 20 computadores: todos com o sistema operacional 

XP. 

No decorrer da entrevista, foi relatado que existem outros projetos 

curriculares e/ou extracurriculares vivenciados no Laboratório de Informática: 

• Aulas de informática básica para todos os alunos do 1º ano (01 hora por 

semana) e 2º ano (2 horas por semana), nessas aulas os alunos 

aprendem a usar o computador. O professor é um especialista na área. 

• Tempo livre para pesquisa onde os alunos do 3º ano têm um horário 

específico (01 hora por semana) para uso do computador e pesquisas 

na internet. 

• Projeto com.domínio digital para os alunos que já terminaram o 3º ano. 

Em 2007, 72 alunos participaram desse projeto. Este projeto é uma 

parceria ONG de inclusão de jovens no mercado de trabalho como 

estagiários ou como profissionais. Os alunos têm aulas de informática 

básica e rotinas administrativas (04 horas aulas por semana). 
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• Projeto de certificação digital: projeto de parceria com o SENAC, para os 

alunos do 2º ano, com 60 vagas. Os professores são cedidos pelo 

SENAC. Os alunos têm aulas de Informática básica e acesso a internet 

(12 horas por semana). 

• Projeto da academia de desenvolvimento educacional (ADE): para 

alunos do 3º ano com 50 vagas. Este projeto é uma parceria de uma 

ONG (ADE Brasil) e a iniciativa privada. Neste, os alunos aprendem a 

criar ferramentas para o mercado de trabalho: currículo, projetos e 

internet como meio de comunicação.  

A coordenadora explicitou que incentiva a utilização destes espaços em 

projetos didáticos pedagógicos e tenta reajustar os horários quando não há 

disponibilidade e o professor deseja utilizar o espaço. 

Os dados outrora levantados, através da entrevista com a Coordenadora 

pedagógica da Escola, assim como o projeto piloto, anteriormente desenvolvido 

pelas alunas da UFPE, revelam que professores de Física e Matemática 

utilizam o computador no laboratório de Ciências como ferramenta de apoio 

pedagógico e desenvolvem atividades de experimentos, simulações, gráficos e 

planilhas. No espaço, existem 05 (cinco) máquinas com softwares da área 

instalados nas máquinas.  

O estudo anterior aponta indícios de mediação pedagógica neste espaço, 

quando revela que ao utilizar a ferramenta o professor incentivava a 

participação dos alunos, procurava interagir com eles e entre eles, promovia 

discussões durante os experimentos e simulações, buscava contextualizar o 

tema trabalhado com a realidade dos alunos. As pesquisadoras observavam o 

visível interesse e motivação destes pelas aulas práticas no laboratório. Tal 

relato vem corroborar com Masetto (2006, p.143), quando expressa que: “a 

ênfase na aprendizagem exige que se trabalhe com técnicas que incentivem a 

participação dos alunos, a interação entre eles, a pesquisa, o debate, o diálogo 

que promovam a produção de conhecimentos”. 

O laboratório de Informática apesar de possuir (20) vinte máquinas é pouco 

utilizado pelos professores enquanto recurso didático-pedagógico, devido ao 
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seu uso estar voltado para atendimento à disciplina de Informática básica, 

definida na matriz curricular, como também aos projetos extracurriculares 

(através de parcerias) voltados para profissionalização dos alunos, deixando 

assim outros professores, sem condições de utilização com as outras 

disciplinas do currículo e projetos disciplinares ou interdisciplinares. Segundo o 

relato da coordenadora, quando outro professor ou professora deseja utilizar o 

laboratório, precisa fazer um agendamento com certa antecedência e não tem 

um coordenador de laboratório para auxiliá-lo. 

Constatamos que as três professoras, uma de Português, uma de Inglês e 

outra de Biologia, desenvolvem um projeto a cada semestre onde fazem uso do 

laboratório de Informática semanalmente (todas as terças-feiras). O projeto 

contempla a parte diversificada do currículo denominada PD onde a cada 

semestre é trabalhada uma nova temática e os alunos podem se inscrever de 

acordo com o interesse, pois outros temas são desenvolvidos por outros 

professores. Durante o primeiro semestre de 2008 foi vivenciada a temática: 

”Mídia e Educação”. Neste segundo semestre, está sendo vivenciado o projeto 

da parte diversificada, Cinema: curta na sala de aula, com o tema: Da página à 

tela: filmes adaptados dos clássicos literários. As professoras criaram um blog, 

onde os alunos podem participar diariamente em casa, na lan house ou na 

própria Escola (quando há condições). 

 

 

 

 

 

     5.2 O Cenário da pesquisa 

Ao iniciar os estudos nesta Escola alguns aspectos fundamentais 

precisaram ser considerados para melhor compreensão do cenário da 

investigação. 
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O Ginásio Pernambucano é a segunda escola pública mais antiga no Brasil. 

Iniciou suas atividades no ano de 1825 com o nome de Liceu, sendo 

inaugurado em 1853 pelo Imperador Pedro II, teve entre seus alunos, Clarice 

Lispector, Arianos Suassuna e ex-governadores de Pernambuco, como 

Agamenon Magalhães e Joaquim Francisco. No ano de 1998, o prédio foi 

interditado por apresentar riscos de desabamento. No ano de 2002 iniciou-se a 

reforma para recuperação do prédio, através da iniciativa de um grupo de 

empresários que após a restauração da estrutura física, apresentaram outra 

preocupação, voltada para a qualidade do ensino público e a tradição histórica 

da qualidade de educação vivenciada por longos anos nesta Instituição.  

Magalhães (2008) descreve todo o percurso e salienta que teve início uma 

mobilização para sensibilizar a sociedade e principalmente a classe 

empresarial, em particular, para repensar o ensino que seria ministrado nesta 

escola. A partir desta mobilização, o Governo do Estado de Pernambuco, na 

época, Jarbas Vasconcelos, cria o Programa de Desenvolvimento dos Centros 

de Ensino Experimental - PROCENTRO - através do Decreto nº 26.307, de 15 

de janeiro de 2004, tendo por objeto geral “a concepção, o planejamento e a 

execução de um conjunto de ações inovadoras em conteúdo, método e gestão, 

direcionadas à melhoria da oferta e qualidade do ensino médio na Rede 

Pública do Estado de Pernambuco, assegurando a criação e implementação de 

Escolas de Referência de Ensino Médio no Estado”. 

O Decreto estabelece os objetivos específicos do Programa, os 

resultados que deverão ser alcançados ao longo do seu prazo de execução e 

cria os cargos atribuindo-lhes suas respectivas competências. 

Ainda no mesmo ano, em 12 de maio de 2004, a Lei 12.588, cria a 

Unidade Técnica de Coordenação do Programa de Desenvolvimento de 

Centros de Ensino Experimental – UCP/CEE, Unidade Técnica, dotada de 

autonomia financeira, administrativa e técnica a qual compete planejar, gerir e 

controlar as atividades do Programa. 

Com a decisão política de criar e, posteriormente, expandir o Programa, 

foi inaugurado um órgão para conduzir e acompanhar o processo denominado 



87 

de Instituto de Co - Responsabilidade em Educação – ICE instituição privada 

sem fins lucrativos, cuja missão é mobilizar a sociedade geral e, em particular, 

a classe empresarial, seguindo a ética de co-responsabilidade, objetivando 

uma nova forma de ver, sentir e cuidar da juventude. O Instituto se dedica às 

suas atividades diretamente ou em parcerias com outras organizações, 

interagindo com órgãos do setor público da área de educação e afins. 

A Escola pretendida deveria ser da Rede e não a de uma única unidade de 

ensino, onde a proposta pedagógica estaria pautada na presença do educando 

em tempo integral, educação interdimensional e o modelo deveria ser 

expandido em outras unidades de ensino no interior do Estado. 

O primeiro modelo implantado em 2004 foi no então Ginásio Pernambuco 

que já contava com a estrutura física do prédio em estado de total 

conservação, faltando apenas a revitalização da biblioteca, museu e a 

recuperação da qualidade de ensino - tradição da escola por muitos anos. 

Ficou decidido de a escola funcionar apenas com o Ensino Médio, devido à 

sua vocação histórica e natural, principalmente pela constatação da precária 

situação do Ensino Médio no Estado e no país. Para tanto, era preciso 

desenvolver uma nova estratégia para enfrentar os desafios do Ensino Médio e 

oferecer um novo modelo de escola pública de qualidade. 

Durante o ano de 2003, foram selecionados professores da própria rede 

estadual para fazerem parte do quadro de professores do Centro de Ensino 

Experimental Ginásio Pernambucano - CEEGP. Em seguida, foram contratados 

formadores para atuarem junto aos professores a partir deste ano (2003). A 

proposta de formação estava centrada em desenvolver uma metodologia 

didático-pedagógica que possibilitasse o engajamento do jovem na vida 

produtiva, imediatamente após sua saída da escola. O trabalho de 

acompanhamento dos formadores seguiu até o final de 2004, primeiro ano de 

funcionamento do CEEGP. Durante esse período, as atividades desenvolvidas 

estavam sendo planejadas para o trabalho com oficinas interdisciplinares. 

Em 2005, o Ginásio Pernambucano começa a passar por uma 

reestruturação administrativa e pedagógica. De início, existia uma gestão 
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administrativa e outra pedagógica, mas com a mudança, a gestão 

administrativa e pedagógica foi centralizada numa pessoa. As coordenações 

deixam de existir e surge uma coordenação pedagógica. As oficinas 

pedagógicas interdisciplinares (OPIs)  passam a fazer parte diversificada (PD) 

do currículo, através de projetos desenvolvidos por grupos de professores, ao 

longo do semestre, o que ficou conhecido como PD e tendo como enfoque 

maior a preparação para o vestibular. O número de escolas com esta 

caracterização vem se ampliando nos últimos quatro anos, conforme fora 

previsto: 

                                      Evolução das Escolas 

ANO QUANTIDADE 

2004 1 

2005 2 

2006 13 

2007 20 

2008 51* 

Fonte: Magalhães (2008,p.99) * em 2008 foram implantadas mais 18 em regime semi-

integral. 

Durante o ano de 2008, o então Governador de Pernambuco, Eduardo 

Campos, adota o modelo para toda a Rede Estadual de Ensino Médio criando 

o Programa de Educação Integral, tornando-o Política Pública através da Lei 

125, de 10 de julho de 2008, que logo no seu Artigo 1º  expressa: 

Fica criado, no âmbito do Poder Executivo, o Programa de 
Educação Integral, vinculado a Secretaria de Educação, que 
tem por objetivo o desenvolvimento de políticas direcionadas à 
melhoria da qualidade do ensino médio e a qualificação 
profissional dos estudantes da Rede Pública de Educação do 
Estado de Pernambuco. Diário Oficial de Pernambuco 
(11/07/2008) 
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Com a nova Lei 125 de 10/07/08 em vigor, o Programa passa por uma 
nova reestruturação. O Artigo 2º expressa as finalidades do Programa 
conforme os incisos abaixo relacionados: 

III-difundir o modelo de educação integral no Estado, com foco na interiorização 
das ações do governo e na adequação da capacitação da mão de obra 
conforme a vocação econômica da região;   

IX – integrar o ensino médio à educação profissional de qualidade como direito 
à cidadania, componente essencial de trabalho digno e do desenvolvimento 
sustentável. 

No Art. 4º os atuais Centros de Ensino Experimental ficam redenominados 
“Escolas de Referência em Ensino Médio”. 

Art. 5º . O Programa de Educação Integral será executado inicialmente, em 51 
(cinquenta e uma) Escolas de Referência, das quais 33 (trinta e três) em 
jornada integral e 18 (dezoito) em jornada semi-integral, implementadas em 
polos microrregionais do Estado. 

Em 2009, o Programa atende 103 (cento e três) escolas, sendo 29 
localizadas no Recife e Região Metropolitana e 74 distribuídas pelo interior do 
Estado, com 48 (quarenta e oito) em jornada integral e 55 (cinquenta e cinco) 
em jornada semi-integral3. 

 

5.3 O blog como espaço de ensino e aprendizagem  

 

O blog desenvolvido pelas professoras da Escola de Referência em 

Ensino Médio Ginásio Pernambucano busca oferecer aos educandos do 2º ano 

Médio um local virtual onde possam se encontrar e interagir, trocando 

experiências, ideias e informações sobre os temas trabalhados na sala de aula 

que são de interesse de todo o grupo. Sendo considerado um laboratório de 

escritos criativos, as professoras desenvolveram um ambiente de fácil 

navegação e interação, oportunizando o acesso no laboratório de Informática 

da escola. O blog possui links para outras fontes de pesquisas, enquetes, 

vídeos, análise de obras literárias, relatório de visitas, fórum, músicas dos 

temas de filmes assistidos anteriormente, sugestões de filmes, pesquisa de 
                                                 

3 As Escolas com jornada integral têm uma carga horária de 45 h/a (oito horas diárias) e as 
semi-integral tem carga horária de 35 h/a, funcionando três dias integrais e dois semi-integral. 
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opinião, fotos, barras de vídeos, arquivos mensais, postagem de comentários, 

trechos de aulas seguidos de questionamentos para provocações e postagens, 

links de acesso ao fórum ou outros blogs e sites que se referem à mesma 

temática.  

Durante os cinco meses de observação no blog, as professoras 

trabalharam com filmes e leitura do livro correspondente ao filme.  

No mês de julho (2008), os educandos leram o livro e assistiram ao filme 

- Memórias Póstumas de Brás Cubas, considerado um dos clássicos da 

literatura brasileira do escritor Machado de Assis. No mês de setembro foi lido 

e assistido Dom Casmurro do mesmo autor. 

Já no mês de outubro, os educandos assistiram ao filme Morte e Vida 

Severina de João Cabral de Melo Neto. Leram o livro e trabalharam duas 

músicas relacionadas com o enredo da história – da lama ao caos de Chico 

Science e Emigrantes de Orijas. 

As atividades foram sendo propostas de acordo com o material 

trabalhado nas aulas presenciais. As etapas obedeciam sempre a uma mesma 

lógica.  Após a leitura da obra, os educandos assistiam ao filme e, em seguida, 

eram convocados a comparecerem no laboratório de Informática com o intuito 

de postarem seus comentários de acordo com o resumo apresentado pelo 

professor no blog e a atividade proposta em sala de aula. A postagem poderia 

ser feita em grupo ou individualmente, ficando a critério de cada um a melhor 

forma de expressar-se. 

Durante as aulas presenciais, as professoras faziam uso dos seguintes 

materiais: livros de literatura adquiridos na biblioteca da escola, filmes, letras de 

músicas e fichas com roteiro de orientação das atividades a serem cumpridas 

tanto na parte presencial como na virtual. 

O blog não foi pensado e nem estava voltado para uma única disciplina, 

tendo em vista que agrupa três professoras de disciplinas diferentes: uma de 

biologia, uma de língua inglesa e outra de língua portuguesa. O que podemos 

observar no desenvolver das atividades é o uso de obras literárias servindo de 

enfoque para discussão de temas atuais acerca de valores éticos e morais, 
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pois em todas as abordagens ficavam explícitos os temas vivenciados no 

cotidiano, tais como: amor, morte, traição, amizade, homossexualismo, fome, 

miséria e outros problemas sociais vividos na atualidade. Segundo as 

professoras, a ideia seria contemporaneizar as obras com os temas relevantes 

na sociedade atual. 

O trabalho foi realizado em conjunto por professoras de disciplinas 

diferentes (inglês, biologia e português) no intuito de uma contribuir com a outra 

em relação às trocas de saberes e habilidades diversificadas. Por isso 

decidiram desenvolver as atividades fazendo um planejamento em conjunto, 

utilizando livros clássicos da literatura, os quais são exigidos nos exames de 

vestibular em Pernambuco. Cada professora contribuía com o seu saber, 

buscando articular as disciplinas em um único tema, objetivando ter como 

resultados desenvolver a habilidade de leitura, interpretação e reconstrução 

crítica da realidade a partir do filme/livro; provocar o educando para o debate e 

proporcionar a construção de valores éticos e a produção escrita como produto 

final. A mídia é utilizada para fomentar a formação crítica, ampliar a habilidade 

leitora e através do uso do blog provocar a discussão, interpretação e leitura da 

realidade atual. 

 

5.4 As entrevistas com as professoras 

As entrevistas foram organizadas tendo por base elementos já 

observados durante as visitas na instituição escolar, e as conversas informais 

com a coordenação pedagógica e as próprias professoras. Por isso 

organizamos uma entrevista semi-estruturada, onde as perguntas davam 

margem para um diálogo mais informal. 

Foram realizadas entrevistas, apenas com as professoras que se 

dispuseram a colaborar com a pesquisa. Cada questão da entrevista foi 

preparada e a pesquisadora conhecia o que se queria obter com a questão, 

ficando livre para reelaborá-la durante o processo de indagações, quando o 

objetivo pretendido não fosse atingido. Com o propósito de identificarmos as 

professoras utilizaremos os pseudônimos ING (professora de inglês), PT 
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(professora de português) e BIO (professora de biologia). Abaixo apresentamos 

as questões e suas justificativas e o que se pretendeu atingir. 

Com o objetivo de caracterizar as formações acadêmicas que o sujeito 

possui no campo educacional, buscando identificar os sujeitos que fazem uso 

de ambientes virtuais e as suas formações relativas ao domínio de aplicação 

questionamos: “Qual a sua formação acadêmica?” 

Para verificar a experiência em docência, perguntamos: “Há quanto 

tempo exerce a docência?” Essa questão caracteriza um maior conhecimento 

no exercício da docência, assim como uma maior formação em serviço para 

realização de atividades no contexto do trabalho em interação com ambientes 

virtuais. 

Interessava-nos identificar se a professora pesquisada “participou desde 

a implantação do Programa de Educação Integral”. Com esta questão 

esperava-se diagnosticar aspectos que indicassem se os professores egressos 

em 2003 teriam recebido uma formação específica para lidar com as 

tecnologias em sua prática docente. Pretendíamos ainda situar o sujeito numa 

linha de tempo referente à sua participação e/ou conhecimento do modelo de 

implantação das tecnologias na instituição. 

Através do questionamento sobre: “Há quanto tempo você trabalha na 

parte diversificada utilizando o laboratório de Informática enquanto espaço 

virtual de aprendizagem”. Esperava-se caracterizar a familiaridade do usuário 

em relação à aplicação dos recursos computacionais nas atividades docentes. 

Para identificar a correlação entre a formação acadêmica e a formação 

da informática educacional, identificando o nível de familiaridade, os recursos 

que sente mais necessidade de uso e os seus objetivos, questionamos se a 

entrevistada “teve alguma formação acadêmica específica para trabalhar em 

ambientes virtuais”. Com esta questão pretendia-se também verificar como 

ocorreu o processo de implantação das tecnologias na escola e o seu papel na 

formação do professor. 

Um dos grandes problemas apontados pelos professores é o tempo para 

planejar. Nesta perspectiva questionamos: “Como planeja uma temática para 
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trabalhar na parte diversificada do currículo?” Pretende-se com esta pergunta, 

saber como o contexto distribui o tempo com os professores para organizar 

atividades extraclasses. 

A parte diversificada é uma prática usual no Ginásio Pernambucano, 

onde a cada semestre todos os professores estão envolvidos e agrupados por 

temáticas. Desta forma perguntamos: “Como é feita a escolha dos professores 

que desenvolvem atividades na parte diversificada?” Esperamos assim 

conhecer o perfil destes profissionais e o nível de familiaridade com as 

temáticas e os conteúdos vivenciados. 

Procurando identificar como o professor integra um ambiente virtual em 

sua rotina de trabalho e como o uso do blog de associar as disciplinas da parte 

presencial, perguntamos: “Como o uso do blog se associa as disciplinas 

envolvidas?” Buscamos verificar como o blog se configura com a parte 

presencial, se é complemento, fixação, ampliação ou outro enfoque. 

Para verificar o conhecimento que as professoras tinham do blog, a 

forma de uso e os objetivos das ações pedagógicas, perguntamos: “Qual é o 

objetivo do BLOG?” 

Nesta mesma direção, para verificar se o sujeito tem conhecimento do 

conceito de mediação e se o utiliza no processo de ensino-aprendizagem, 

perguntamos: “Você considera que há mediação pedagógica nas atividades 

desenvolvidas no blog?” E, pretendendo que as professoras explicitem quais os 

mecanismos usados para avaliar até que ponto seus objetivos foram atingidos, 

perguntamos: “Como é feita a avaliação do BLOG?” E visando ampliar esta 

discussão, questionamos: “Como você aprecia o uso do blog para as atividades 

propostas? Funciona? Cite alguns pontos considerados positivos e/ou 

negativos”. Com estas questões, pretendeu-se obter das professoras a visão 

sobre as propriedades e funcionalidades do blog e se estas contribuem para as 

ações que são por eles executadas; quais os aspectos que são apontados 

como positivos e/ou negativos. 

  Para finalizar, perguntamos: “No decorrer do tempo que você tem 

trabalhado com o blog, quais os resultados alcançados?” Esta questão está 
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fundamentada no principio de orientação ao objeto pesquisado: as metas, os 

motivos e as condições da realização das atividades. Tal questão remete ao 

conceito de mediação pedagógica, com as regras e com o uso da comunidade 

escolar. 
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6. Análise dos dados coletados 

 

 Formação docente para o trabalho com tecnologias 

 

 Uma das questões importantes neste processo de introdução da 

informática na educação é a formação dos professores para uso dos 

computadores em sala de aula. Todas as professoras entrevistadas têm 

formação e especialização na área educacional.  Duas tem formação em 

Letras, no entanto, uma tem especialização no ensino da língua inglesa e a 

outra tem dois cursos de especialização: um em linguística aplicada ao ensino 

da língua espanhola e o outro em leitura, produção e avaliação textual. A 

terceira tem formação em Ciências Biológicas, especialização em micologia e 

mestrado em Genética. As três revelam não possuir formação para o uso de 

tecnologias na prática docente. Apenas a professora ING, diz ter feito um curso 

de curta duração - 40 (quarenta horas) através de um convênio da Rede 

Estadual com a Fundação Bradesco, onde objetivava integrar a informática à 

sala de aula. No entanto, o curso estava voltado apenas para utilização de 

software como Power Point, Word, Excel e não tinha nenhum enfoque 

específico para o uso do ambiente virtual como um todo. ING lembra que suas 

primeiras experiências com o uso da informática aplicada à educação 

aconteceram no Laboratório de Informática da Escola Almirante Soares Dutra, 

quando professoras multiplicadoras coordenavam o laboratório, davam 

formação e incentivavam o uso deste. A partir daí, todas as suas experiências 

foram sendo desenvolvidas através de estudo individual com buscas de ajuda 

na internet. 

 As professoras justificam que as aulas planejadas em articulação com o 

laboratório de Informática têm sido ministradas através da troca de 

experiências práticas entre o grupo. Uma professora que possui maior domínio 

com o computador valoriza o uso da informática na escola como recurso 

didático, é curiosa, gosta de lidar com a máquina, faz pesquisas em sites, 

sempre em busca de conhecer novas maneiras de lidar com as tecnologias no 
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intuito de melhorar o seu processo ensino-aprendizagem. Esta professora 

salienta que está fazendo um curso à distância, Mídia e Educação e através 

deste tem conseguido maior familiaridade com o uso de tecnologias, adquirindo 

novas possibilidades para vivenciar em sala de aula. Desta forma, estimula as 

duas colegas, socializando as informações com as mesmas e auxiliando-as no 

desenvolvimento de atividades. 

Após a leitura de todo material coletado nas entrevistas, buscamos nas 

respostas alguma identificação com os temas emergentes no referencial 

teórico, em seguida buscamos respostas para algumas questões propostas nos 

objetivos específicos da pesquisa. As unidades de análise foram escolhidas a 

partir dos temas: (1) perfil das professoras (2), o uso do blog no laboratório de 

Informática (3) e mediação pedagógica e estratégias docentes. 

 

Perfil das professoras  

Conforme já abordado anteriormente, as professoras entrevistadas 

tiveram seus nomes preservados e aqui são identificados pelos pseudônimos 

ING, PT e BIO. Na descrição do perfil, pretendeu-se caracterizar a formação 

acadêmica e a experiência docente no laboratório de Informática, o tempo e a 

experiência na Escola de Referência. 

As professoras possuem licenciatura nas disciplinas que lecionam e 

especialização na área de atuação. Quanto à participação desde a implantação 

do Programa, constatou-se que apenas BIO ingressou no primeiro ano de 

funcionamento (2003), as outras duas chegaram em anos subsequentes: PT 

(2005) e ING (2006). Todas possuem mais de dez anos de experiência em 

docência. Quanto à formação para utilizar as tecnologias no processo de 

ensino-aprendizagem, apenas ING afirma ter feito um curso, mas não pelo 

Programa, que sobre este ela relata: 

Tive formação antes de trabalhar no Programa. Foi um 
convênio da Rede com a Fundação Bradesco, que objetivava o 
uso da informática na educação integrado à sala de aula. Mas 
o curso contemplou apenas os programas básicos do Office. 
Este ano estou fazendo um curso de Mídia e Educação, à 
distância. Mas as atividades que desenvolvo com tecnologias, 
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eu aprendo fazendo, pesquisando, descobrindo coisas: sou 
curiosa. Fui eu que criei o blog (Profª ING). 

 

Assim como ING, as outras afirmam que gostam de lidar com 

tecnologias mais por curiosidade e através da parceria procuram pensar e criar 

novas possibilidades pedagógicas para integrar as tecnologias ao processo de 

ensino, tornando-o mais motivador. Apesar de não terem formação específica 

para utilizarem as tecnologias na educação, mais precisamente no ambiente 

escolar, as professoras já estão há dois anos desenvolvendo atividades no 

laboratório de Informática, utilizando o ambiente uma vez por semana. 

Apesar de uma professora estar fazendo o curso Mídia e Educação, o 

mesmo ainda não conseguiu servir de subsidio para a mesma, tendo em vista o 

curto período de tempo em que está cursando. 

Quando foi planejado o desenvolvimento de temáticas na parte 

diversificada, voltadas para o uso do laboratório, a iniciativa partiu das 

professoras que observaram interesse nos educandos em fazerem uso do 

ambiente virtual. Para tanto, as professoras se reuniram não só por afinidade 

na temática, como também por três outros motivos básicos: ING tinha a idéia 

de criar um blog e sabia fazer, PT tinha curiosidade em usar e queria atender 

às solicitações dos alunos e BIO por gostar das tecnologias e se identificar com 

a proposta. 

 

6.1 Uso do Blog em ambiente virtual de aprendizagem 

O uso do blog em sala de aula pode trazer mais dinamismo para a 

realização e apresentação de trabalhos, facilitando o dia-a-dia de professores e 

estudantes, os quais podem discutir idéias e opiniões sem que estejam no 

mesmo espaço físico ao mesmo tempo. É uma ferramenta que auxilia os 

professores em suas atividades em sala, além de permitir uma maior exposição 

de seus conhecimentos para o público. 

O uso do blog nas aulas observadas seguiu uma sistemática bastante 

definida pelas professoras, iniciando-se com uma reunião junto aos alunos, e 
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tendo por objetivo definir as temáticas da parte diversificada do currículo - PD, 

a serem desenvolvidas no semestre letivo, seguindo com a elaboração de um 

planejamento entre os grupos formados por identificação com as temáticas.  

Para fazer o planejamento inicial, os professores de cada série reúnem 

os educandos, explicando o que é uma PD e apresentando propostas com 

vários temas. Esses temas são escolhidos pelos professores, considerando 

aqueles que se adaptam melhor ao cotidiano dos estudantes. Em seguida, faz-

se um novo planejamento, buscando contemplar conteúdos e/ou temas que 

venham agregar valores ao curso. Sendo assim, não se pensa em conteúdos 

específicos das disciplinas envolvidas. 

 A partir das sugestões, procuramos formar os grupos por 
afinidade de temas e tentamos planejar, escolhendo uma 
temática que tivesse um viés de ampliação dos conhecimentos 
cotidianos dos educandos e ao mesmo tempo pudesse 
adequar-se aos conteúdos que serão vivenciados no semestre, 
naquela série (PROFª ING). 

Na PD: Da Página à tela: Filmes adaptados dos clássicos literários. O 

planejamento contempla o uso do laboratório uma vez por semana, nos dias de 

terça-feira durante as duas últimas aulas, com um total de 40 (quarenta) alunos 

do 2º ano do Ensino Médio. 

As professoras fazem o planejamento semestral e as fichas de 

atividades que serão trabalhadas no decorrer das aulas são elaboradas 

semanalmente. As fichas explicitam os objetivos a serem desenvolvidos com 

relação à temática e ao elenco de atividades a serem cumpridas pelos 

educandos; dentre estas, está contemplado o uso do laboratório de Informática 

para postagens no blog. 

Acerca do uso do blog, as professoras são unânimes em afirmar os reais 

objetivos do blog no desenvolvimento da prática pedagógica. 

Motivar os alunos a buscar outras temáticas no assunto que 
estão estudando no blog e desenvolver a parte crítica através 
da escrita. A maior preocupação é a escrita crítica da 
percepção do aluno em relação a outras questões do livro ou 
filme (PROFª ING). 
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O blog se configura como um elemento a mais para o 
educando mostrar o que entendeu ou não, na sala de aula, a 
intenção do blog é mais textual (PROFª PT). 

Não existe relação direta conteudista, juntamos a mídia para 
leitura e compreensão. Procuramos fazer o trabalho em cima 
de leitura e produção escrita. No blog, o que queremos é a 
compreensão. Não corrigimos textos (PROFª BIO). 

O uso do blog, apesar de não possuir relação direta com os conteúdos 

curriculares das disciplinas de Biologia, Inglês e Português do 2º ano, ainda 

assim, considera a leitura, produção, escrita, compreensão textual, oralidade e 

os comentários postados. Na sala de aula, prima-se pelo rigor da linguagem, 

ao passo que, no blog, dar-se maior valor à compreensão, isto é, o aluno 

precisa mostrar que entendeu a proposta das atividades e através de uma 

percepção crítica pode fazer uma releitura do tema em pauta. 

Sendo assim, o blog, enquanto diário virtual, facilita a circulação de 

informações de forma rápida, auxilia na construção do pensamento crítico e 

agrega valores aos temas vivenciados, fazendo com que os jovens possam se 

expressar de maneira mais livre, individual ou no grupo, podendo assim 

interagir com outros colegas, professores ou outros que venham a ter acesso. 

Desta maneira, o blog se configura como mais um ambiente de livre expressão. 

Durante as aulas virtuais, os educandos são avaliados através da 

participação e de comentários postados (coerentes com as discussões 

vivenciadas no momento). Aqueles que não conseguem são questionados, 

instigados e estimulados a reformular seu ponto de vista. 

A avaliação é feita através das postagens no blog, no entanto 
quando o aluno não consegue, nós, professoras, fazemos a 
réplica (PROFª ING). 

A avaliação é feita através da leitura das postagens, nestas 
procuramos ver até que ponto o aluno compreendeu a proposta 
de trabalho e como analisa criticamente o que está sendo 
estudado. Damos sempre um feedback (PROFª PT). 

O uso do blog através das atividades propostas (os educandos não 

realizavam atividades no blog, apenas comentavam) apenas considera a 

avaliação como momento de oportunizar e estimular aqueles jovens que têm 

dificuldade de fazer comentários na sala de aula presencial a se expressarem 

virtualmente. Os comentários podem ser individuais ou em grupo. Os jovens 
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ainda têm a liberdade de participar em qualquer dia ou horário, desde que 

tenham um ambiente para isto. 

Observa-se de forma positiva que o uso do blog facilita a interação e 

colaboração entre os participantes e se configura como um diário virtual de 

extensão e ampliação do conhecimento. No entanto, as postagens fora do 

horário das aulas são mínimas, talvez pela falta de cultura do acesso 

espontâneo ou porque a tecnologia ainda não é tão presente na vida do 

educando, o que dificulta esse acesso, pois para isto o mesmo terá que se 

deslocar da sua casa até uma lan house e pagar para fazer uso do ambiente. 

Durante a realização da pesquisa procuramos fazer um levantamento de 

dados para conhecermos a realidade dos educandos em relação ao uso do 

computador no cotidiano.  

Educandos participantes da PD: cinema leitura da realidade 

NTC TC+SA TCA NPP TOTAL 

16 04 18 03 41 

Legenda: 

NTC- não tem computador em casa 

TC+AS - possuem computador, mas não tem acesso à internet 

TCA – possuem computador com acesso à internet 

NPP- não participaram da pesquisa 

Apesar de não fazer parte dos objetivos da pesquisa, constatamos que 

50% têm computador e conexão e os outros 50% não tem nada. Devido a esta 

realidade heterogênea, infelizmente a escola precisa continuar disponibilizando 

espaço com computadores conectados à internet para que os alunos possam 

acessar as salas virtuais de aprendizagem. 
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Mediação pedagógica no BLOG 

 

Entendemos que o processo de construção do conhecimento por meio 

de um ambiente virtual, neste caso o blog, pode vir a ocorrer quando os 

participantes, educandos e educadores, utilizam as possibilidades tecnológicas 

de interação do ambiente para estabelecerem relações as quais permitam a 

discussão das atividades propostas.  

Desta forma, a mediação pedagógica no blog objetiva o envolvimento 

dos participantes com a atividade proposta, levando-os a interagirem e a se 

comunicarem entre si e com os educadores, conforme o contexto da atividade. 

Assim, o uso do blog na concepção de atividades presenciais pode privilegiar, 

entre outras coisas, tanto o papel do aluno como sujeito ativo de sua 

aprendizagem, quanto o papel do professor como mediador, incentivador e 

orientador. 

Segundo Valente (1999), cabe ao mediador “saber desempenhar um 

papel desafiador, mantendo vivo o interesse do aluno, incentivando relações 

sociais, de modo que os alunos possam aprender uns com os outros e saber 

trabalhar em grupo” (p.43). 

Na compreensão de Masetto (2006), mediação pedagógica acontece por 

meio da problematização de situações, de desafios e estímulos à construção 

do conhecimento: entendendo mediação pedagógica como “a atitude, o 

comportamento do professor que se coloca como um facilitador, incentivador 

ou motivador da aprendizagem, que se apresenta com a disposição de ser uma 

ponte entre o aprendiz e a aprendizagem” (p.144). 

Pela própria definição do conceito de mediação pedagógica, considera-

se que ela não acontece automaticamente, a partir do contato estabelecido 

entre professor/educando. A mediação é o resultado da articulação de uma 

série de situações, fatores, intenções e saberes que contribuem ou não para o 

seu desenvolvimento, entre o professor, o aluno, os materiais e o objeto a ser 

aprendido. O processo de mediação pode variar de acordo com o contexto no 

qual os sujeitos estão envolvidos, as características pessoais e profissionais do 
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professor, a motivação e interesse dos educandos, os conteúdos e os 

conceitos que são desenvolvidos, as estratégias e técnicas empregadas, a 

linguagem estabelecida e a intencionalidade do professor. 

É a mediação do educador que permite ao indivíduo avançar na 

construção de sistemas conceituais que ele não conseguiria estabelecer 

sozinho. 

As professoras entrevistadas são unânimes em afirmar que esta 

mediação acontece durante toda a PD, vivenciada pelas mesmas. Para elas, a 

mediação acontece no momento em que o educando expressa sua opinião, 

gera conflito, é questionado e discute pontos de vista. Todo o planejamento é 

intencional e direcionado, mas a mediação acontece no momento da troca, da 

construção de novos enfoques, no redirecionamento das atividades e fica ainda 

mais explícito no momento das discussões no fórum. Neste sentido, 

reconhece-se que é a mediação do educador que permite o avanço na 

construção de conhecimentos, motivando e desafiando o aluno a buscar novas 

formas que, provavelmente, ele não poderia conseguir sozinho. 

As postagens são formas de mediação (PROFª ING). 

A gente media quando lê a postagem e redireciona se for 
preciso. Também estimula os que não conseguem se 
expressar e incentiva a irem mais além. Mediamos ainda 
quando damos o feedback (PROFª PT).  

O blog enquanto recurso pedagógico é oportuno para ajudar o professor 

enquanto mediador, porque permite que os alunos participem ativamente do 

processo como parceiros entre si. Segundo as professoras, a mediação 

favorece algumas discussões iniciadas em sala de aula, complementadas com 

os textos postados e os alunos motivados a inserirem seus comentários de 

uma forma dinâmica. 

 

 Análise e discussão dos dados das entrevistas 

A presente investigação baseia-se em documentos, entrevistas, 

observações de aulas e em conceitos, análises e interpretações decorrentes 

dos dados levantados. O referencial teórico forneceu a base inicial de 
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conceitos, servindo de parâmetro para a análise e discussão dos dados da 

pesquisa. 

As formas empregadas na coleta de dados subsidiarão uma melhor 

compreensão das falas e do contexto em análise. A partir do movimento de 

releitura, foi excluído aquilo considerado desnecessário para compreensão do 

tema e como discorrer sobre ele, procurando explicitar o que pode ser 

observado nas aulas e nas falas das professoras, sujeitos das entrevistas. 

Todas as professoras têm formação específica na área de educação, 

mas apenas uma tem uma formação inicial básica para a informática educativa 

e, atualmente, faz um curso de mídias aplicadas à educação, na modalidade à 

distância. Vale destacar que apesar da pouca experiência no uso das 

tecnologias aplicadas à educação, as três possuem considerável experiência 

profissional, por exercerem a docência há mais de 10(dez) anos. 

O que este estudo pretende destacar, no entanto, é que, enquanto 

espaço social, a escola responde de maneiras diferentes à introdução das 

tecnologias educacionais, de acordo com os sujeitos que a compõem. No 

Ginásio Pernambucano, as professoras aprendem a dominar as tecnologias, 

tirando proveito destes conhecimentos pedagogicamente. Estes saberes vêm 

acontecendo de forma conjunta, uma demandando da idéia da outra e 

demonstrando interesse em aprender e participar. Esse interesse se configura 

num planejamento conjunto, prática e reflexão sobre a prática, para permitir 

avanços constantes. Isto se afirma pelo fato deste trabalho já vir se 

desenvolvendo por cinco semestres consecutivos. 

Tanto nas aulas como nas entrevistas, constatamos diferentes níveis de 

apropriação do emprego das TICs na relação ensino-aprendizagem, que varia 

de professor para professor. 

Durante o desenvolvimento da pesquisa, no entanto, percebe-se que, 

mesmo em um contexto escolar favorável à utilização das TICs, existem 

diferentes níveis de apropriação e uso dos recursos disponíveis e também 

diferentes níveis de relacionamento estabelecidos durante o processo ensino- 

aprendizagem. Este grupo de professores apresenta algumas peculiaridades 
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dentre os demais educadores da escola pesquisada, além do interesse em 

participar como sujeito desta pesquisa, outras características foram 

constatadas, conforme expresso pelas próprias professoras: 

A gente começou a utilizar as tecnologias por curiosidade e 
sugestões dos alunos, porque eles são ligados principalmente 
no Orkut. A partir daí começamos a pensar em utilizar a mídia 
como chamariz. As idéias foram surgindo, a gente foi 
colocando em prática e foi dando certo. Profª. PT 

Comecei a utilizar as tecnologias com enfoque pedagógico aqui 
na escola, aprendendo junto com as colegas. Profª.BIO 

Observa-se nas expressões das professoras que o uso das TICs passou 

a acompanhar suas iniciativas ao perceberem as possibilidades do blog como 

dinamizador e auxiliar no fazer pedagógico. Com muita motivação é iniciado 

um processo de criação e utilização do blog, apesar das dificuldades 

encontradas devido à falta de formação inicial ou continuada, principalmente 

nesta área de atuação. Contudo, fica explicito o desejo em continuarem 

estudando, pesquisando, buscando aperfeiçoamento na tentativa de 

desenvolver uma prática diferenciada. 

Não há tempo a perder. O futuro é hoje. Constrói-se com as 
decisões que tomamos baseados nos desafios que se 
apresentam no cotidiano. Ou com o que compreendemos por 
meio das nossas próprias vivências e das pesquisas e 
reflexões sobre os impactos das novas tecnologias em nossa 
vida, no processo educacional e profissional, e na sociedade 
em geral. Kenski (2003,p.84). 

Não resolveremos os problemas educacionais apenas equipando 

escolas com “novas” tecnologias ou promovendo cursos de formação para 

professores. É preciso primeiro considerar o contexto da escola, as vivências 

de experiências práticas dos professores e as necessidades dos educandos. 

Quando indagadas a respeito do uso do blog como ferramenta para 

aprendizagem, as professoras reconhecem como ambiente de livre expressão, 

facilitador de interação e cooperação e principalmente enquanto espaço para 

ampliação de situações didáticas vivenciadas na sala de aula presencial. 

O blog é um diário virtual que eu entro para falar da minha vida, 
das coisas que eu faço e gosto. A gente meio que desvirtuou o 
propósito inicial do gênero  blog e procurou trazê-lo para uma 
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realidade mais didática/pedagógica, focado para o que vemos 
em sala de aula. PROFª PT. 

Vemos o blog como espaço para o aluno ampliar o 
conhecimento o qual já vem desenvolvendo ou já tem na vida e 
a partir disto desenvolver um olhar crítico a respeito das obras 
literárias. É a parte crítica escrita, como registro que facilita a 
interação. PROFª ING. 

Local para ampliação, discussão, debate, livre expressão. 
PROFª BIO. 

Os dados, como já apresentados, foram analisados a partir dos 

comentários das professoras, suas práticas e posturas pedagógicas. Apesar da 

elaboração do planejamento prévio, da intencionalidade e do estímulo por parte 

das educadoras, fica visível a dificuldade dos educandos fazerem postagens 

voluntárias; talvez pela falta de um computador em casa ou não 

reconhecimento da ferramenta com enfoque didático. A espontaneidade 

aparece de forma esporádica, enfim, os educandos só conseguem enxergar a 

forma proposta pelas professoras. 

Quando se trata dos objetivos da PD, observa-se que em parte são 

atingidos, no momento em que o aluno fala, comenta tudo o que foi relevante 

no trabalho vivenciado em sala de aula presencial, tendo o propósito de 

mostrar que houve uma percepção crítica, uma reeleitura da obra. Já no 

ambiente virtual a interação e cooperação não se torna tão evidente, os 

educandos apenas postam os seus comentários sem argumentar ou contra 

argumentar os comentários já inseridos. Observamos assim que essa 

construção compartilhada de conhecimentos depende do professor, enquanto 

mediador pedagógico, provocar, desafiar e orientar nas discussões on-line. 

 A mediação pedagógica permeia toda esta pesquisa e quando 

indagadas sobre suas concepções a acerca desta, as educadoras fizeram os 

seguintes comentários: 

A gente media as opiniões e sugestões, equilibrando, confronto 
e conflito de idéias. PROFª BIO. 

A mediação acontece quando eles fazem as postagens e nós 
respondemos. Quando vemos que o aluno não compreendeu a 
atividade nós fazemos a réplica. PROFª ING. 
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Os dados apontam indícios de mediação pedagógica no momento das 

intervenções diretas (no momento presencial), tornando claras as informações 

confusas e instigando o aluno a estabelecer novas relações com o 

conhecimento e suas reconstruções, permitindo ao aprendiz estar fortalecido 

como ator de atividades que lhe permitirão aprender e entrar em contato com 

sua realidade. No entanto, apesar dos dados nem sempre demonstrarem com 

clareza que as atividades desenvolvidas buscaram gerar interatividade entre 

docentes e discentes, muitas vezes isto não ocorreu. Desta forma, não houve 

possibilidade de mediação pedagógica no ambiente virtual. 

Segundo Perez e Castilho (apud MASETTO, 2006, p.145): 

A mediação pedagógica busca abrir um caminho a novas 
relações do estudante: com os materiais, com o próprio 
contexto, com outros textos, com seus companheiros de 
aprendizagem, incluído o professor, consigo mesmo e com o 
seu futuro. 

Essa orientação, sem dúvida, caberá ao professor enquanto incentivador 

da participação e do intercâmbio de informações entre os participantes e a 

orientação constante nas diversas situações de aprendizagem dos alunos, 

privilegiando as interações. O professor mediador precisa observar como o 

aluno aprende, com o intuito de reconstruir estratégias integrando aspectos 

relacionados às suas necessidades e interesses. 

 

6.2  Descrição e análise dos episódios observados nas aulas ministradas 
 
Ambiente presencial 

Durante todo um semestre, a escola vivenciou 14 (catorze) temáticas 

voltadas para a parte diversificada. Os professores divulgam as ementas de 

acordo com a proposta e os alunos voluntariamente fazem a inscrição por 

afinidade com o tema. Destas, acompanhamos uma com a seguinte temática: 

Da página à tela: Filmes adaptados dos clássicos literários. A escolha por esta 

deve-se ao fato da mesma configurar-se como a única que tem a proposta de, 

semanalmente, utilizar o laboratório de Informática para que os educandos 

possam postar comentários no blog preparado anteriormente com este 

propósito. Desta forma, procuramos acompanhar para verificar como os 
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professores desenvolvem a mediação pedagógica no ato educativo, utilizando 

as tecnologias da informação e comunicação, analisando as estratégias 

docentes com a utilização das TICS para que ocorra mediação pedagógica nas 

diversas áreas do saber. Todo o protocolo das aulas seguia uma dinâmica a 

qual procuramos descrever abaixo: 

Quadro 1 

Conteúdo/tema Obra literária: Memórias Póstumas de Brás Cubas - Machado de Assis 

Professoras  ING,PT,BIO – elaboração de uma ficha de atividades 

Atividades 1. Dissertar acerca do livro: em forma de texto; informar sobre a 

obra escrita, os elementos da narrativa, enredo, temas citados, 

personagens com perfil psicológico e apresentar uma 

apreciação critica. 

2. Apreciação do filme comparando com o livro. 

3. Apresentação em sala de aula (dramatização). 

4. Análise crítica da apresentação nos grupos. 

5. Acessar o blog para postar comentários. 

  

Quadro 2 

Conteúdo/tema Obra literária: Dom Casmurro - Machado de Assis 

Professoras  ING,PT,BIO – elaboração de uma ficha de atividades 

Atividades 1. Apresentar os elementos da narrativa e os temas que 
envolvem cada personagem. Escolher um personagem e 
traçar o perfil psicológico. E em seguida fazer uma 
apreciação crítica da obra. 

2. Apreciação do filme comparando com o livro. 

3. Apresentação em sala de aula: os grupos teriam que 
escolher um dos tópicos solicitados e apresentar um 
ponto de vista de forma argumentativa, indicando a 
página e o parágrafo. 

4. Acessar o blog para postar comentários acerca do 
filme e as impressões das atividades desenvolvidas em 
sala de aula. 
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Quadro 3 

Conteúdo/tema Obra literária: Morte e Vida Severina - João Cabral de M.Neto 

Música: Da lama ao Caos – Chico Science 

Emigrantes – Orijas 

Professoras  ING,PT,BIO 

Atividades Esquema de atividades escrito na lousa 

1. Análise crítica da obra, traçando paralelo com as 
músicas escutadas e discutidas. 

2. Apresentação livre em sala de aula, envolvendo as 
temáticas: homem, terra, condições sociais, geografia, 
sonho e esperança. 

4. Acessar o blog para postar comentários acerca das 
impressões das atividades desenvolvidas em sala de 
aula e o enredo do livro. 

 

 

Em tempo de introdução das tecnologias da informação e comunicação - 

TICs, o acesso ao conhecimento desafia o docente a buscar novas maneiras 

de se fazer e pensar a educação, para atender uma sociedade marcada pelas 

novas formas de relacionamento, de veicular informação e produzir 

conhecimentos. Torna-se importante ressaltar que os recursos informatizados 

estão disponíveis (em alguns casos), mas o funcionamento adequado à 

aprendizagem depende das escolhas de estratégias educacionais 

implementadas pelos docentes, que devem reconhecer o educando como 

principal agente do processo de (re) construção de conhecimentos e saberes 

no contexto escolar. 

Durante os cinco meses de trabalho desenvolvido, enquanto parte 

diversificada (PD) do currículo, houve acompanhamento sistemático das aulas 

desenvolvidas no laboratório de Informática com os educandos das turmas de 

2º ano do Ensino Médio. A PD comportou 41 educandos provenientes de todos 

os 2ºs anos da Escola, que fizessem uma prévia inscrição para participar no 

desenvolvimento da temática – Da Página à tela: Filmes adaptados dos 
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clássicos da literatura. Nos momentos de observações a pesquisadora estava 

munida de uma ficha de observação (conforme modelo em anexo 01). 

Antes do início da primeira aula a ser observada, a pesquisadora 

conversou com as professoras e mostrou como seria a sua participação no 

decorrer das atividades. Todas aceitaram, sem problemas, que fosse feita a 

observação e algumas solicitaram maiores explicações sobre a pesquisa, as 

quais foram fornecidas. A pesquisadora atuava tomando nota de todos os 

acontecimentos da aula e as condições implícitas e explícitas dos 

acontecimentos, principalmente os episódios de interação, respostas às 

atividades propostas, autonomia, colaboração, inovação e o conteúdo 

curricular. As observações desenvolvidas no ambiente virtual levaram em 

consideração os mesmos aspectos do presencial. 

Ao final das aulas era solicitado das professoras o planejamento com as 

informações acerca da aula presencial e virtual, assim como as atividades 

propostas. (Ver um modelo no anexo 02).  

 

 

 

Ambiente virtual 

Tema Professor Educando Mediação docente 

Memórias Póstumas 
de Brás Cubas – 
Livro e Filme 

Lança no blog um 
comentário da obra e 
convida os 
educandos a 
postarem seus 
comentários. 

Respondem ao 
convite 
postando 52 
comentários 

Em todas as 
atividades as 
educadoras postam 
comentários 
breves,direcionados 

 

Dom Casmurro – 

livro e filme 

Lança no blog um 

comentário da obra e 

convida os 

educandos a 

postarem seus 

Respondem ao 

convite 

postando 52 

comentários 
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comentários. 

Morte e Vida 

Severina –livro, filme 

e músicas (Da lama 

aos caos e 

emigrantes) 

Lança no blog um 

comentário da obra e 

convida os 

educandos a 

postarem seus 

comentários. 

Respondem ao 

convite 

postando 06 

comentários no 

blog e 12 

comentários no 

fórum. 

 

 

 

As observações das aulas realizadas no ambiente virtual tiveram como 

foco analisar as estratégias docentes com a utilização das tecnologias. No caso 

o blog, buscando compreender como ocorre mediação pedagógica no processo 

de integração das TICs ao ato educativo. 

O uso do blog educacional enquanto espaço que oportuniza discutir 

temas de sala de aula, tem na mediação pedagógica um papel de destaque, 

não somente, no sentido de procurar ampliar as interações, como também, 

fazer intervenções para garantir conexões de qualidade. 

O ambiente virtual – blog foi criado há mais de dois anos, por uma 

professora de Inglês do então Ginásio Pernambucano. O objetivo principal 

seria oferecer aos jovens um espaço de aprendizagem no qual o professor 

pudesse se utilizar de estratégias e técnicas diferenciadas para motivar e 

despertar a curiosidade do aluno. Além disso, foi considerado o nível e a 

variedade de estilos e maneiras de aprender, interesses e motivações dos 

jovens em utilizarem o computador no seu cotidiano. 

O blog é utilizado a cada semestre com enfoques diferenciados, os quais 

dependem dos temas a serem vivenciados e da série contemplada. Neste 

segundo semestre de 2008, a turma do 2º ano do Ensino Médio teve 

oportunidade de trabalhar com o tema: Da página à tela: Filmes adaptados dos 

clássicos literários, hospedados no blog 

www.cinemaleituradarealidade.blogspot.com. Estudo de obras literárias 
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exigidas pelo vestibular das Universidades Públicas do Estado. Em cada 

semestre a escola vivencia 14 (catorze) projetos da parte diversificada, sendo 

reservado para todos o mesmo dia da semana e o mesmo horário. No entanto, 

apenas a turma do 2º ano utiliza o laboratório de Informática e usa um blog 

como estratégia de ensino aprendizagem.  

Durante este semestre, o blog foi utilizado como ampliação das aulas 

vivenciadas em sala de aula. Após lerem a obra, assistirem ao filme, discutirem 

temas do cotidiano relacionados à obra, os alunos, juntamente com as 

professoras, se dirigiam ao laboratório de Informática da escola para postarem 

seus comentários no blog, acerca de obra em pauta naquele momento. 

Na tela principal do blog uma das professoras postava um comentário 

breve, seguido por um questionamento o qual os educandos buscavam emitir 

opiniões, discordando, reafirmando, ampliando o comentário, expondo outra 

ideia, lendo comentários já feitos por outros colegas, gerando novas perguntas. 

Dinâmica feita de forma individual, em dupla ou em grupo. 

Ao criar o blog como ampliação da sala de aula, a intenção das 

educadoras foi integrá-lo aos temas vivenciados na série (2º ano Ensino 

Médio). O primeiro passo das docentes consistiu na elaboração de um 

planejamento, seguido por uma preparação prévia dos 

estudantes/participantes, orientando-os acerca das atividades a serem 

desenvolvidas, tanto na sala presencial, quanto na virtual. 

Observa-se que o maior desafio da mediação pedagógica no blog é 

gerenciar as interações estabelecidas entre os participantes. No caso 

analisado, a professora de inglês apresentou o ambiente ao estudante, com o 

propósito do usuário não se perder diante das mensagens, imagens e 

informações contidas na tela.  

O blog foi estruturado e organizado de forma a conter elementos 

considerados essenciais para a proposta a ser implementada no ambiente 

virtual: imagens, divulgação de textos, músicas (trilhas sonoras dos filmes 

assistidos), enquete, hiperlinks para sites, vídeos curtos, fórum, sugestões de 

filmes e espaço para comentários. 
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Página principal do blog 

 

No blog analisado na presente pesquisa, essas ferramentas que fazem 

parte da estrutura técnica servem de complemento e/ou ampliação do assunto 

vivenciado em sala de aula. Essa integração proporciona a criação de um 

contexto de comunicação e interações colaborativas no formato de narrativas e 

diálogos; oportuniza a discussão de temas anteriormente explanados na sala 

de aula presencial e os comentários postados estimulam o compartilhamento 

de ideias por parte dos professores/alunos ou alunos/alunos. 

Na página inicial do blog as professoras postam um enunciado 

produzido anteriormente com uma intencionalidade, em condições necessárias 

para alcançar o objetivo visado. O educando deve realizar atividade de acordo 

com a proposta escrita recebida na aula presencial. Segue um exemplo 

colocado na tela principal referente ao filme: Dom Casmurro. 
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“Olá pessoal! O que acharam do filme ‘Dom’? E aí, Capitu trai ou não Bentinho? 

Aguardamos ansiosas os seus comentários. Até o próximo encontro!”  

POSTADO POR LEARNING ENGL ISH  ÀS 11:40 06 DE SETEMBRO DE 2008  

Após a postagem das professoras, os educandos são convidados a 

visitarem o ambiente virtual-blog, no laboratório de Informática da escola, 

acompanhados pelas educadoras com a finalidade de apresentarem pontos de 

vista por enfatizar, argumentar, fundamentar e justificar a compreensão da 

literatura estudada no momento. Alguns alunos fazem comentários individuais, 

em duplas e outros colocam em comum acordo a opinião do grupo. 

jessika disse...  

“Eu não assisti todo o filme, mas da parte em que eu peguei o filme é muito 

bom. Acho que Capitu não trai Bentinho. Isso já é um ciúme doentio que ele 

tem por ela e também da imagem que ele tem dela: uma mulher dissimulada, 

que mente, etc. Acho que essa suposta ‘traição’ é só coisa da cabeça dele”. 

 

bjux! 

6 de Setembro de 2008 12:15 

Marcos disse...  

“Com uma boa história que prende o interlocutor, o livro e a obra 

cinematográfica não deixou a desejar, exceto em minha opinião quando o 

assunto é a morte da protagonista..foi bom!@” 

 

Andréa Kalline 

Bianca Alexandre 

Céhcil Sena 

Isaacrina Silva 

Lany Kelly 

Manuella Souza 

Marcos Araújo & 

Maria Graciete 

9 de Setembro de 2008 07:47 

iane disse...  
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Dupla: iane e priscila* 

 

”Nós adoramos o filme, pois relata uma história de amor muito bonita e traz 

várias reflexões para o nosso dia-a-dia e nossas atitudes , pois tudo o que 

fazemos acarreta várias outras consequências as quais devemos pensar se vale 

a pena”. 

9 de Setembro de 2008 07:54 

 

O blog se configura como estratégia pedagógica na educação, espaço 

de integração, oportunizando comentários e exposição de ideias dos alunos. 

Dessa forma, os educandos podem refletir sobre os conteúdos estudados e 

links acessados e a partir daí, comentar no blog sua reflexão, opinião, 

entendimento, dúvidas e sugestões, tendo como enfoque a troca de opiniões 

acerca da obra estudada. 

Enquanto mediador da aprendizagem, o educador ou educadora tem 

como função facilitar, articular, instigar e orientar o educando, observando o 

engajamento deste nas atividades para poder intervir visando desencadear o 

processo crítico e reflexivo do estudante. 

Na experiência aqui analisada, constatamos um comprometimento 

profissional do educador em criar um clima acolhedor e de confiança para 

minimizar as inseguranças e encorajar os alunos a participarem usando as 

ferramentas do blog. 

No contexto do ambiente virtual as estratégias de mediação pedagógica 

podem ganhar nova dimensão, por meio da integração das ferramentas as 

quais podem pedagogicamente ser tratadas de forma inter-relacionadas, 

proporcionando com isto o redimensionamento da mediação pedagógica no 

contexto virtual. 

Durante as sessões de observações implementadas no blog, tanto no 

espaço do laboratório de Informática como em outro local, procuramos analisar 

e enfocar a ferramenta disponível no blog que oportuniza ao educador uma 

intervenção, propiciando também o aprofundamento das questões abordadas 
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como sua ampliação. Neste contexto, os materiais de leitura das postagens 

demonstraram desencadear interações entre os participantes por meio de 

questionamentos e debates, favorecendo ao educando estabelecer relações 

entre a teoria e a sua vivência prática, bem como, ressignificá-las.  Nestas 

situações de aprendizagem, o educando pode trazer, conscientemente, suas 

experiências, valorizando seus conhecimentos prévios e sua história de vida. 

A observação constante no processo de o aluno aprender, bem como de 

se comunicar no ambiente virtual do curso é fundamental para o professor 

intervir e orientar de maneira significativa o seu aprendizado. 

Percebemos durante todo o período de observação que as postagens 

dos alunos ainda eram tímidas e nem todos interagiam, apesar do incentivo 

constante por parte das professoras favorecerem a pré-disposição para 

participação, mesmo assim não era suficiente para promover o contínuo 

compartilhamento de produções, experiências e reflexões entre os 

participantes. 

As professoras ao perceberem fragilidades no processo de interação 

entre os alunos, no tocante à troca de idéias, descobertas, questionamentos, 

atitude de busca de compreensão do outro e no desejo de comunicar-se, 

buscaram formas de entender o educando e a prática pedagógica com vistas a 

encontrar estratégias de mediação que pudesse mobilizar o educando a 

participar mais efetivamente no blog. Neste caso, o blog permite ao professor 

ativar outra ferramenta que possa atender às prioridades pedagógicas em 

determinado momento da PD. 

Com esta sensibilidade as professoras introduziram o fórum como forma 

de reconstruir suas trajetórias de ações pedagógicas propostas para o grupo 

de educandos. 

Fórum é a interface que permite ao professor disponibilizar de 
forma assíncrona, questionamentos relativos aos conteúdos 
ministrados em sala de aula, com a finalidade de discutir e 
aprofundar assuntos específicos, de modo que as opiniões 
individuais e em grupo sejam anexadas em um mural, onde 
todos os alunos têm acesso, por um prazo determinado 
previamente (FACURI e MARTINS, 2008,p.5). 
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O Fórum possibilita a formação de grupos de discussão por meio de 

acesso a uma página que contém os tópicos em discussão naquele momento 

da aula ou do curso, podendo ser ampliado com a possibilidade de dialogar 

com outros usuários do sistema. 

No presente estudo foi inserido no blog um link para acesso a um fórum, 

objetivando facilitar o desenvolvimento de estratégias e intervenções de 

aprendizagem num espaço virtual da WEB, organizado de tal forma que 

propiciasse a construção de conceitos, por meio da mediação pedagógica, 

estabelecendo uma maior interação entre professores e estudantes. 

Apesar da inserção do fórum, observamos, no caso desta pesquisa, que 

o espaço virtual de discussão (fórum) poderia ter sido melhor utilizado pela 

maioria dos alunos, visto que muitos não enviaram mensagens, considerando 

que o fórum teve inicio em 11 de novembro de 2008 e o último comentário data 

de 17 de dezembro de 2008. O quantitativo de mensagens foi muito baixo, pois 

existe apenas 41 registros durante o período de 45 dias, do total de 41 

mensagens enviadas pelos alunos. Ver página do fórum a seguir: 
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Observou-se que todas as mensagens enviadas estavam limitadas à 

inclusão de uma opinião baseada no comentário inicial da professora. Desta 

forma, nenhuma se configurava como resposta à opinião de um colega. 

Dentre os principais aspectos analisados a partir do caso estudado, é 

possível citar a superficialidade das discussões, o baixo nível de interação e a 

limitada participação dos professores como aspectos que dificultaram a 

contribuição do fórum para o aprendizado do aluno; por outro lado, aspectos 

como a oportunidade do aluno expor suas opiniões, enviar comentários e ler 

mensagens foram positivos para o aprendizado. 

Vale ressaltar que a participação estava restrita a uma hora semanal, 

ocasião nas quais professoras e educandos visitavam o laboratório de 

Informática para acesso e postagens no blog. O tempo era bastante reduzido, 

além das máquinas apresentarem problemas e os alunos terem de esperar um 

grupo terminar para utilizar a mesma máquina. Outra dificuldade refere-se à 

falta do suporte técnico para acompanhar as atividades. Por outro lado, as 

atribuições das professoras em aulas presenciais com outras turmas se 

mantinham normalmente, diminuindo o tempo de participação das professoras 

nas discussões (apesar de todas possuírem computador em suas residências). 

Apesar de incentivarem a participação em outro espaço, uma professora 

constatou que apenas 50% dos estudantes tinham computador em casa com 

acesso à internet e mesmo estes não tinham interesse em utilizar para 

atividades escolares.  

Observamos que esta falta de interesse pautou-se nos seguintes 

elementos:  

Devido ao fato da participação ser voluntária, possuir ou não computador 

em casa não diferenciou o nível de participação – postagens no blog. 

Para alguns dos estudantes, o fato de não ter aula na forma 

convencional presencial levou-os a pensar que não precisavam estudar. Na 

concepção do estudante a própria finalidade pedagógica do blog já se 

configurava como aula. 
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Outro aspecto observado à não postagem em outro horário ou local, 

deve-se à dependência demonstrada pelo educando à figura física do 

professor, como se não houvesse aula ou controle pelo simples fato de terem 

entre si uma distância, mesmo que mediada por recursos diversos. 

Segundo Mattar (2009), a interação com o professor, seja ela assíncrona 

ou não, fornece motivação e feedback aos alunos, auxiliando seu aprendizado. 

Desta forma, o retorno é uma condição necessária para que o estudante 

demonstre maior interesse e a interação aconteça. 

Conforme observado, as postagens das professoras ocorriam de forma 

esporádica voltadas mais para o inicio e o fechamento das discussões. Apesar 

do link no blog para acesso ao fórum fazer parte de uma estratégia das 

professoras visando uma maior participação e interação, a dinâmica 

permaneceu da mesma forma que as postagens anteriores. 

A dinâmica constituía-se do comentário no fórum como cumprimento da 

atividade proposta, e em nenhum momento o fórum foi acessado para discutir 

ou opinar estabelecendo diálogo entre os envolvidos. No ínterim, apenas uma 

ou outra professora tentava levantar questionamentos para o grupo ou 

individualmente, mas os estudantes não forneciam o feedback. Segundo Prado 

(on-line), “a observação constante no processo do aluno aprender, bem como, 

se comunicar no ambiente virtual é fundamental para o professor intervir e 

orientar de maneira significativa o aprendizado”.  Cabia assim, às professoras 

enquanto mediadoras de aprendizagem, instigar o aluno a fazer novas relações 

com o conhecimento e suas reconstruções. 

De forma geral, o caminho para aprimorar a utilização do blog e a 

ferramenta fórum, parece estar relacionado a um aumento nas discussões e 

troca (interação) estimulando a análise crítica. Além disso, é possível que um 

maior engajamento dos alunos resulte em maior participação e maior 

oportunidade de aprendizado.  
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6.2.1 Descrição das aulas – Memórias Póstumas de Brás Cubas 
 

Material utilizado: TV, DVD, ficha de atividades e livros  

Datas: 29/07/08, 05/08/08 e 19/08/08 

 

O clássico, Memórias Póstumas de Brás Cubas, foi estudado durante 

cinco semanas sendo acompanhado pelas professoras de Língua Inglesa, 

Portuguesa e Biologia. No primeiro dia desta PD, como é chamada esta 

atividade, a Professora PT iniciou a aula entregando uma ficha para todos os 

educandos e, em seguida, convidou-os a fazerem a leitura ao mesmo tempo 

em que ela ia esclarecendo as dúvidas. Foi definido que a turma seria dividida 

em 6 (seis) grupos de aproximadamente 6  (seis) membros . 

A sistemática do trabalho foi esclarecida e alguns pontos foram muito 

bem destacados e explicitados para que não houvesse dúvidas. A professora 

PT assim pontuou: 

A- Todas as respostas da ficha devem ser dadas em forma de texto; 

B- Além do filme é necessária a leitura da obra, para fazer a análise 

comparativa; 

C- Todos devem postar no blog um comentário crítico/apreciativo do 

filme e do livro; 

D- Cada etapa descrita na ficha consta de uma pontuação para nota 

final. 

Após todos os esclarecimentos, o filme foi iniciado e todos assistiram  

bem concentrados. Ao finalizar a sessão, não houve nenhum comentário e/ou 

discussão em virtude do adiantado da hora. A professora A1 lembrou que 

teriam oito dias para fazerem a leitura do clássico. 

Na aula seguinte (05/08/08), os educandos se dirigiram à sala de 

Português III e as professoras solicitaram que formassem as equipes de 

trabalho e fizessem uma breve discussão das cenas do filme que mais lhe 

chamaram a atenção, com o objetivo de escolher uma para apresentação em 
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sala de aula. As três ficaram circulando entre os grupos esclarecendo dúvidas 

que surgiam no momento, como por exemplo: 

A- Cada grupo deveria entregar às professoras sua proposta de 

apresentação, observando que técnica coaduna-se mais com a cena escolhida 

– teatro, mímica, música, poesia, jogral, etc.; 

B – Escolher cenas relacionadas com o cotidiano e os problemas sociais 

contemporâneos. 

No segundo horário, os grupos se dirigiram ao laboratório de Informática, 

para terem acesso ao blog. 

Por dificuldades técnicas das 20 máquinas existentes no ambiente, 

apenas 10 estavam funcionando com acesso à internet. As professoras 

procuraram contornar a situação, sugerindo as postagens por grupo através de 

um revezamento para que todos tivessem oportunidade de postar seus 

comentários. Para o acesso, foi disponibilizado na lousa o endereço do blog: 

WWW.cinemaleituradarealidade.blogspot.com . 

As acessarem o blog já havia um comentário introdutório postado pelas 

professoras, para que os usuários pudessem ler, clicar no link e adicionar seu 

comentário, veja abaixo: 

Segunda-feira, 28 de Julho de 2008 

Memórias Póstumas...  

 

 

”Então... o que acharam do filme?? Trata-se de uma narrativa lenta, mas 
cheia de ironias e sarcasmo o que o torna bastante envolvente para o 
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espectador. O narrador revela uma visão pessimista dos valores das pessoas 
que o rodeiam, fazendo, assim, um recorte da classe alta daquela época. Que 
valores você destacaria como sendo também representativos da 
sociedade atual? Essa relação é possível?? 
No link ao lado você poderá assistir ao Trailler!!”  

POSTADO POR LEARNING ENGLISH ÀS 13:02 43COMENTÁRIOS     

 

Análise da aula 

 

Após uma hora de aula vivenciada na forma presencial, envolvendo 

atividades diversas no tocante à leitura e compreensão do clássico estudado, 

as professoras se dirigem com os estudantes para postagens no blog enquanto 

espaço para síntese das aulas, favorecendo um ambiente comum de troca e 

discussão. 

 

Ao acessarem o blog, os educandos demonstraram autonomia em 

navegá-lo; apenas dois solicitaram ajuda das professoras. Isso quer dizer que 

os alunos não tinham dúvidas operacionais. 

Houve um momento de interação e colaboração entre os grupos 

participantes, conforme pudemos observar: 

- Todos estavam ansiosos para comentar, no entanto, devido ao número 

reduzido de máquinas, ficaram aguardando os colegas postarem seus 

comentários para liberar o uso da máquina; 

- Aqueles que não conseguiam fazer a postagem individual chamavam a 

atenção do grupo para discutirem, com o fim de colocarem um comentário 

coletivo em comum acordo; 

- Aquele que fazia o papel de digitador – sistematizador ia organizando as 

ideias e o grupo opinava acerca das possíveis modificações; havia papéis ou 

funções para os alunos. Os papéis se alternavam. Boa estratégia, quando não 

há computadores individuais. Além disso, promove a discussão em grupo. 
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- As questões ortográficas eram bastante discutidas e muitas vezes 

esclarecidas com o grupo vizinho; notava-se uma preocupação com o uso da 

linguagem padrão; 

- Havia ainda uma preocupação explícita em postar o seu comentário e não 

deixar que a ideia de um predominasse sobre os demais; 

- Alguns solicitavam das professoras opinião no sentido do tipo de palavra que 

deveriam utilizar. 

Alguns problemas observados devem-se à falta de técnico do 

laboratório, fazendo com que alguns reclamassem por não terem conseguido 

fazer a postagem e outros ficassem sem atividades, causando barulho com 

conversas paralelas. 

Fomos informadas de que a escola não tem, no seu quadro, este 

profissional técnico-laboratorista para acompanhar professores que utilizam o 

laboratório e, possivelmente, resolver esses problemas inesperados. 

No final da aula, a professora ING pediu desculpas a quem não 

conseguiu a postagem e incentivando-os a tentarem em outro momento, num 

outro ambiente, caso venham a ter acesso. 

A aula seguinte no laboratório ocorreu 15 (quinze) dias após, em 

19/08/08. A turma se dirigiu ao laboratório de Informática acompanhada da 

professora ING, que orientou o acesso ao blog explicando que todos deviam ler 

as postagens anteriores procurando interagir com os colegas por postarem 

seus comentários.  

 

Segunda-feira, 18 de Agosto de 2008 

Revendo Brás Cubas...  

“Olá turma, o que acharam das apresentações? Escolha uma das 
apresentações e comentem os pontos que mais chamaram atenção. Não se 
esqueça de destacar o tema escolhido pela equipe e de que modo está 
conectado com o momento atual”.  
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POSTADO POR LEARNING ENGLISH ÀS 12:22 13 COMENTÁRIOS   

 

Neste dia havia 15 (quinze) máquinas funcionando, facilitando o 

desenvolvimento das atividades. Ao acessarem o blog foi observado que já 

tinha 24 comentários postados. Após todos afirmarem terem lido e deixado 

seus comentários, a professora mostrou um link do Google no blog e pediu 

para buscarem com o verbete atrás das letras, um resumo do próximo filme a 

ser vivenciado: Dom Casmurro. 

O acesso por trás das letras encaminhou a pesquisa para um site de 

língua portuguesa onde continha um breve resumo da obra Dom Casmurro, de 

Machado de Assis. Após a leitura do resumo, o próximo passo seria localizar 

uma crítica feita pelo escritor Luis Fernando Veríssimo a esta obra. 

No momento do acesso, 3 (três) máquinas apresentaram problemas com 

a internet, e mais uma vez os usuários tiveram que esperar outras máquinas 

ficarem desocupadas para uso. 

 

6.2.2 Descrição da aula – Dom Casmurro 
 

Caracterização da aula: Dom casmurro 

Material utilizado: TV, DVD, livros e ficha de atividades 

Data: 09/09/08 

 

Na aula anterior os educandos haviam assistido ao filme Dom Casmurro 

e durante a semana leram a obra impressa. A aula teve início na sala de 

português III, onde foi entregue a ficha contendo as orientações acerca da 

proposta de atividades a serem vivenciadas pelos grupos, considerando a 

leitura do livro e o filme. A atividade envolvia um confronto livro/filme 

acompanhado de uma apreciação crítica. 

A sala foi dividida em três grandes grupos de 11 (onze) participantes e 

um de 7 (sete). Os mesmos conseguiram agrupar-se e organizar a 
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sistematização do trabalho de uma forma muito rápida e tranquila, talvez em 

virtude da ficha já sugerir os tópicos a serem apresentados em sala. Os grupos 

só deveriam levantar pontos de vista com argumentações pautadas em partes 

do livro e com indicação da página do parágrafo. 

A professora PT esclareceu que seriam três grupos de argumentações e 

um grupo de sistematização. Como a obra deixa em aberto e não esclarece se 

houve ou não traição, os grupos deviam levantar pontos de vista, apontando 

trechos da obra que atestasse ou não a traição. 

No segundo horário, os grupos se dirigiram ao laboratório de Informática 

para fazerem suas postagens no blog. A dinâmica seria a mesma da obra 

anterior, em que cada um iria ler o comentário expresso pelo professor, 

acessar o link e postar seu comentário. Vejamos a página do blog, copiado da 

internet em 21 de dezembro de 2008. 

Quinta-feira, 4 de Setembro de 2008 

Dom Casmurro  

 
 

 

”Olá pessoal! O que acharam do filme ‘Dom’? E aí, Capitu trai ou não 
Bentinho? Aguardamos ansiosas os seus comentários. Até o próximo 
encontro!”  

POSTADO POR LEARNING ENGLISH ÀS 11:40 36 COMENTÁRIOS   

 

Análise da aula 

Mais uma vez os alunos tiveram que fazer o revezamento, pois havia 

apenas 14 máquinas funcionando. A professora ING solicitou aos usuários que 

explorassem outros recursos disponibilizados no blog tais como: sinopses de 
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filmes, músicas em inglês, vídeos curtos, sugestões de filmes, links pra outros 

sites e blogs e votação na enquete. Observou-se durante todo o horário da aula 

no laboratório, que os educandos já possuem uma maior autonomia em 

navegar no blog e postar comentários, no entanto ainda demonstram uma certa 

acomodação em relação às suas aprendizagens. Estes tiveram participações 

muito limitadas à proposta e aos horários estabelecidos para visitas ao 

ambiente virtual 

Durante o desenvolvimento desta aula, os educandos repetiram os 

procedimentos de aulas anteriores, mas observou-se uma maior circulação da 

professoras no laboratório, instigando os alunos a participarem da aula com 

interesse, responsabilidade e desenvoltura. Buscavam integrar estratégia de 

aula e metodologia à criatividade, intencionalidade e domínio técnico-

pedagógico, com o intuito de melhor mediar o processo de aprendizagem. 

As professoras utilizaram estratégias especificas de mediação 

pedagógica para promover um ambiente de aprendizagem colaborativa, agindo 

no sentido de orientar e acompanhar o trabalho; buscavam assim, utilizar todas 

as ferramentas de comunicação disponíveis no ambiente, encaminhando 

mensagens individuais, para grupos específicos ou para todos os participantes.  

A mediatização das interações por meio de recursos tecnológicos 

possibilitou o registro das mesmas, que foi utilizado pela pesquisadora para 

verificar não apenas o volume de entradas no ambiente ou de utilização de 

determinadas ferramentas, mas principalmente a qualidade da participação dos 

alunos e suas dificuldades e progressos na articulação do trabalho 

colaborativo. 

As atividades desenvolvidas pelas professoras no ambiente presencial e 

virtual, descritas e analisadas nesta pesquisa, por serem relatos de 

experiências, podem servir para clarear as discussões acerca da utilização das 

TICs em um ambiente escolar que favorece sua utilização. 

A seguir serão apresentadas algumas considerações sobre as reflexões 

e análises implementadas pela pesquisadora, baseadas nas inquietações que 
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nortearam a presente pesquisa e nos pressupostos teóricos que 

fundamentaram a discussão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusões do Estudo 
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A presente investigação baseou-se em documentos, entrevistas, 

observações de aulas, análises e interpretações decorrentes dos dados 

levantados. O referencial teórico de estudo forneceu a base inicial de 

conceitos, através dos quais foi feita a primeira classificação dos dados. Por 

meio desta análise, pretendeu-se construir uma explicação a este conjunto de 

dados reunidos, a partir da conceitualização da realidade observada para 

melhor compreensão do fenômeno (Chizzotti, 2000). 

O objetivo geral desta pesquisa foi compreender como os professores 

desenvolvem mediação pedagógica no ensino médio, através da integração 

das tecnologias ao ato educativo, utilizando o espaço do laboratório de 

Informática. Para chegarmos à presente conclusão, buscamos retomar os 

objetivos específicos, apresentando uma análise descritiva dos mesmos nesse 

capítulo. 

 

Proposta pedagógica do Ginásio Pernambucano 

Quanto às orientações acerca do uso das tecnologias na sala de aula, a 

proposta apresenta o laboratório de Informática como ambiente de atividades 

experimentais da prática pedagógica (articulada às disciplinas envolvidas em 

ambientes específicos), com a finalidade de aplicação e vivência dos 

conhecimentos da realidade, possibilitando o acesso à linguagem 

informatizada, além de oferecer práticas inovadoras e possibilidades 

diversificadas de ensino através dos recursos tecnológicos. No entanto, o que 

se observou foi um ambiente com horários fechados para aulas de informática 

básica e atividades extracurriculares através de parcerias com instituições de 

ensino profissionalizante. O horário reservado para atividades pedagógicas é 

exatamente na terça feira, dia de funcionamento da parte diversificada. 

Assim sendo, o horário tanto para o educador quanto para os educandos 

fica limitado à reserva de horário, dificultando assim o acesso e as postagens 

no blog por aqueles que desejam fazer em outro tempo. Vemos assim um 

distanciamento entre a proposta da escola e a realidade apresentada. 
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Perfil docente 

Apesar de não possuírem formação específica para trabalhar com as 

tecnologias na sala de aula, as professoras investigadas possuem ampla 

experiência profissional, interesse e motivação em aprender, requisitos 

indispensáveis à pratica pedagógica. As três professoras demonstraram que a 

opção para utilizar as TICs deu-se justamente pela intenção de criar um 

ambiente de aprendizagem prazeroso para o educando, de forma a despertar o 

interesse e a motivação do mesmo. Os dados revelam que a formação inicial 

ou continuada dos professores, assim como um ambiente escolar rico em 

tecnologia é importante, mas não é tudo. Há uma maior necessidade de 

formação didática pedagógica para um suporte técnico ao trabalho no ambiente 

virtual, planejamento adequado e interesse do professor em repensar sua 

prática a partir desta nova concepção de educação para que haja efetivamente 

a inversão de paradigma. 

Comparando o desempenho das professoras com as habilidades 

docentes necessárias para o trabalho apontado como satisfatório para o uso 

das tecnologias e o tempo para alcançá-las, apresentada por Kenski (2003), 

nota-se que duas professoras encontram-se na fase considerada de entrada 

onde o professor tenta dominar a tecnologia e o novo ambiente de 

aprendizagem, mas não tem a experiência necessária. Apenas a professora 

ING encontra-se na fase da adaptação onde o professor sai do uso básico para 

descobrir uma variedade de aplicações para o uso da tecnologia.  

Sendo assim, esta professora que demonstrou possuir mais habilidade e 

experiência para lidar com as tecnologias, conseguiu que os estudantes menos 

experientes aprendessem e utilizassem o blog. Isto evidenciou uma melhor 

compreensão do desenvolvimento da aprendizagem através da ZPD, onde 

uma professora mais experiente interviu para promover interações efetivas 

entre o grupo, contribuindo para o desenvolvimento intelectual de cada um, 

permitindo que as outras avançassem na construção de sistemas conceituais 

as quais não conseguiriam estabelecer sozinhas. 

As professoras, portanto, incorporam as tecnologias em suas práticas 

numa perspectiva de formação baseada no construcionismo contextualizado, 
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onde professor aprende dentro de seu contexto a utilizar recursos da TICs, 

usando a sua experiência como objeto de reflexão e depuração (Padilha, 

2006). Vale salientar que esta formação deu-se de forma espontânea, através 

da relação entre as três professoras. 

 

Utilização dos recursos do laboratório de Informática 

Para investigar como e para que os recursos do laboratório estão sendo 

utilizados pelas professoras do ensino médio, observamos as aulas ministradas 

pelas mesmas no ambiente virtual com a utilização de um blog e constatamos 

a intencionalidade das professoras em empregar as TICs como ampliação das 

atividades presenciais, objetivando promover a construção do conhecimento do 

aluno, estimulando-o, desafiando-o e dando-lhe mais autonomia para  sua 

própria produção. Dessa forma, as professoras podiam rever suas estratégias 

de abordagem sempre que necessário e de acordo com as necessidades de 

cada individuo ou grupo de alunos, configurando, assim, o assessoramento 

constante característico do “estar junto virtual” (VALENTE,1999). 

O laboratório de Informática foi utilizado como local para os educandos 

acessarem o blog e postarem seus comentários, como forma de ampliação da 

aula ministrada na sala de aula presencial. A intenção das professoras foi 

utilizar o blog como espaço de intercâmbio, colaboração e integração, portanto 

como estratégia pedagógica. Na sala de aula presencial o blog serviu para 

registrar os conhecimentos adquiridos na turma durante o projeto de estudo, 

sendo possível enriquecer com relatos, links, ilustrações e sons. O blog se 

constituiu como uma excelente opção das professoras acompanharem e 

orientarem as atividades propostas, além de uma nova maneira de fazer 

mediação pedagógica: a virtual on-line. 

Estratégias pedagógicas utilizadas pelos docentes  

 Os dados mostraram a intenção das educadoras de ampliar as 

situações de aprendizagem, de rever constantemente sua prática, de 

potencializar o ambiente de aprendizagem, tornando-o prazeroso para o aluno 

aprender, de possibilitar que educando participe efetivamente (que fale quando 
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quiser,que interrompa, corte a linearidade) e, desta forma, propiciar uma 

relação de construção do conhecimento. Todas as estratégias docentes 

utilizadas, no decorrer do semestre, buscaram adequações e modificações no 

ambiente virtual / blog com o propósito de atender a necessidade dos 

educandos. Vê-se assim que não foi o aluno que teve de adequar-se ao 

ambiente, mas sim o ambiente que se adequou à realidade do aluno. 

As professoras expressam os resultados de estudos já consolidados por 

Masetto (2006), onde o mesmo aponta que, dentre os aspectos considerados 

por educadores em relação à escolha de estratégias de aprendizagem, 

encontra-se a variação de estratégias no decorrer do curso. 

Os alunos eram incentivados a atender a dinâmica e foram levados a 

desenvolver habilidades no que concerne ao relacionamento social 

(VIGOTSKY, 2007), pois o trabalho envolvia a capacidade de negociar e 

argumentar em situações de conflito, incluindo o respeito mútuo, uma tomada 

conjunta de decisões, um comprometimento efetivo e cuidado na comunicação 

para se fazer compreender. Consideramos este trabalho das educadoras como 

uma tentativa de que houvesse interatividade no ambiente presencial e virtual. 

Compreendemos a interatividade como a interrupção e reorientação do fluxo 

informacional, implicação do participante na mensagem, diálogo, reciprocidade, 

entre os vários participantes. Apesar dos dados nem sempre demonstrarem 

com clareza que as atividades desenvolvidas buscaram gerar interatividade 

entre docentes e discentes, muitas vezes isso não ocorreu. Desta forma, não 

houve possibilidade de mediação pedagógica neste espaço virtual, tendo em 

vista a falta de motivação dos educandos no processo ensino-aprendizagem. 

 Contribuições das TICs para mediação pedagógica dos 

professores 

 A construção do conceito de mediação pedagógica, segundo uma 

concepção sócio-construtivista, permitiu-nos encontrar, nos estudos de 

Vygotsky(1988,1991,2007), Gutierrez e Prietto(1994), Masetto e Moran (2006), 

Belloni (1999, 2001) e outros, o fundamento para compreensão do processo de 

mediação pedagógica através das tecnologias da informação e comunicação. 

O foco da mediação pedagógica está, portanto, centrado na interação 
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colaborativa e co-construtiva entre professor e aluno; não uma relação 

meramente formal entre quem “ensina” e quem “aprende”, mas uma 

comunicação que visa desenvolver a construção do conhecimento e a 

apropriação de conceitos veiculados, culturalmente, pelos alunos. Quando o 

professor estimula, motiva, desafia o aluno a construir seu próprio 

conhecimento, pode-se dizer que há mediação pedagógica. 

Ao longo das reflexões apresentadas nesta pesquisa, podemos 

constatar que houve mediação pedagógica nas atividades desenvolvidas pelas 

professoras do Ginásio Pernambucano no blog. Esta mediação pedagógica 

encontra-se na proposta intencional de utilização das TICs, na criação e 

articulação de diferentes estratégias, na abertura do professor para aprender, 

na postura reflexiva para rever constantemente sua prática, e na criticidade 

para revitalizar suas intenções, concretizando-se pelas constantes recriações 

de estratégias pedagógicas, pautadas na articulação dos princípios de ensino- 

aprendizagem. A pesquisa revelou que tanto nas postagens do blog quanto no 

fórum as contribuições são direcionadas ao professor, não apresentam 

conexões com as contribuições dos outros alunos e reiteram a solução simples 

de velhos dilemas. Os alunos se mantiveram no padrão de troca de 

informação, contribuíram no fórum para cumprirem com a tarefa, sem interagir 

com as contribuições dos demais alunos. No entanto, as tentativas das 

educadoras em tornar possível o ato educativo numa educação concebida 

como participação, criatividade, expressividade e relacionalidade, nem sempre 

foram bem sucedidas, pois os alunos ignoraram muitas das intervenções feitas 

nos fóruns, não correspondendo as expectativas das orientadoras. 

O presente estudo identificou algumas outras dimensões às quais 

embasaram e intencionaram a mediação pedagógica, tais como: autonomia, 

colaboração/cooperação, inovação e interação/interatividade. 

 

Autonomia 

Considerando a capacidade que o aluno possui em escolher, apropriar-

se, reconstruir o conhecimento produzido culturalmente em função de suas 
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necessidades, interesses, e refletir acerca de suas próprias experiências e 

vivências, o estudo ora consolidado revelou educandos ainda muito 

acomodados em relação às suas aprendizagens. Estes tiveram participações 

muito limitadas à proposta e aos horários estabelecidos para visitas ao 

ambiente virtual. Durante o semestre, houve apenas 04 (quatro) postagens 

feitas em outros ambientes e nenhuma sugestão de novas experiências ou 

atividades as quais gostariam de participar. No entanto, aqueles que fizeram as 

postagens demonstraram maior autonomia no ambiente virtual do que no 

ambiente presencial, pois conseguiram selecionar os assuntos de maior 

interesse e fazer colocações de forma mais livre, apresentando reflexões as 

quais não conseguiram fazer de forma presencial. Notamos assim, uma maior 

facilidade de expressão no ambiente virtual. 

Colaboração/cooperação 

 A relação de troca compartilhada entre participantes, caracterizada pela 

desigualdade de conhecimento entre os mesmos ocorreu sempre que os 

alunos precisavam postar seus comentários, na aula presencial. Naquele 

momento, eles discutiam com os pares, ou no grupo, o que e como deveriam 

escrever seus comentários. O trabalho cooperativo envolveu a capacidade de 

negociar e argumentar em situações de conflito, incluindo o respeito mútuo, 

uma tomada conjunta de decisões, o comprometimento efetivo e o cuidado na 

comunicação para em se fazer compreender. No blog essa relação já não era 

visível. Apesar da intencionalidade expressa no planejamento das professoras, 

o processo de cooperação e colaboração tornou-se visível apenas no momento 

presencial. 

 

 

Inovação 

Parafraseando Ferretti (1995, p.18), conceituamos inovar como criar um 

novo método ou um material novo para fazer frente a desafios específicos e 

obter melhoria no rendimento dos alunos, nas relações pessoais ou no 

desenvolvimento de atitudes. Neste sentido, nossa pesquisa assinalou haver 
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inovação não no ambiente virtual em si, mas nas estratégias didáticas 

vivenciadas pelas professoras. A inovação pedagógica envolve as modalidades 

de aprendizagem, a organização do trabalho pedagógico e a forma como 

ocorrem as interações entre aprendente – ensinante (CHARTIER, 2002, apud 

PADILHA, 2006). Sendo assim, para se chegar às finalidades do ensino de 

maneira mais eficaz as professoras buscaram entender a própria prática com 

vistas a mobilizar o educando a participar efetivamente das aulas, 

desenvolvendo diversas estratégias didáticas, tais como: incentivo aos 

educandos para interação no blog, acompanhamento das atividades propostas, 

observação das postagens e comentários no fórum, recorte de temas os quais 

perpassaram o ambiente virtual e presencial e incentivando o desenvolvimento 

de textos de opinião. 

Interação/interatividade 

  A interação entre os alunos e o conteúdo do blog foi incentivada pelos 

mediadores, isto é, as professoras, a fim de promover uma aprendizagem 

colaborativa. Os educandos eram orientados e acompanhados através das 

atividades desenvolvidas no blog, tais como as postagens e o fórum. A 

mediatização das interações por meio dos recursos tecnológicos possibilitou o 

registro das mesmas, as quais foram utilizadas pelas professoras para verificar 

não apenas o volume de entrada, mas principalmente a qualidade da 

participação dos alunos, suas dificuldades e progressos na articulação do 

trabalho colaborativo. Do ponto de vista das estratégias utilizadas, ainda ficou a 

desejar uma maior participação nas postagens dos comentários e no fórum de 

discussões, fora do horário escolar. 

Um aspecto muito positivo da PD foi que, apesar de a interação entre os 

alunos não ter sido muito intensa, eles conseguiram desenvolver textos de 

opinião, os quais não conseguiam expor oralmente em sala de aula, talvez por 

timidez e/ou medo de “falhar”. 

Esta pesquisa apresentou um recorte dos temas que perpassaram os 

ambientes virtuais de aprendizagem na educação presencial e virtual. Os 

resultados e discussões aqui encontrados poderão servir de comparação com 
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outras pesquisas, podendo ainda, colaborar para a reflexão e o trabalho de 

mediação em contextos de educação online.  

O blog foi utilizado tornando o conhecimento mais acessível e 

compartilhado, ampliando a aprendizagem ao relacionar os temas abordados 

em sala de aula presencial com o contexto do estudante. Com o espaço virtual 

criado a partir da utilização do blog, os alunos foram instados a expressar suas 

opiniões sobre a temática discutida em sala de aula, postando seus 

comentários e discorrendo sobre a temática trabalhada. 

Diante dos resultados apresentados acima, trouxemos algumas 

sugestões, que poderão ajudar no encaminhamento de ações para mobilizar e 

incentivar o uso das tecnologias da Informação e Comunicação na prática 

pedagógica: 

• Instituir programas de formação para professores da rede 

estadual de educação que desejem utilizar as TICs no 

desenvolvimento da sua prática pedagógica. 

• Buscar formas para mobilizar alunos a utilizar um ambiente virtual 

como recurso para melhoria da sua aprendizagem. Dentre as 

melhorias a serem implementadas, destaca-se a utilização de 

critérios mais sofisticados para participação dos usuários e a 

viabilização de uma maior participação dos professores. 

• Formar equipes de trabalho (monitorias) ou criação de 

comunidades de aprendizagem (professor/aluno) para serem 

parceiros de um mesmo processo de construção e 

aprofundamento de conhecimentos.  

• Socializar experiências já vivenciadas, para que os docentes 

possam conhecer e adotar as práticas significativas; 

• A escola precisa reconhecer que as tecnologias da comunicação 

e informação oferecem a professores e alunos oportunidades, não 

só para acessar conteúdos, mas também para estabelecer 

atividades colaborativas. 
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• Os professores precisam conhecer o potencial de um blog, que, 

se usado de maneira a despertar a criatividade, curiosidade, 

capacidade de criação, motivação e tantas outras habilidades 

pode tornar-se um colaborador no processo de ensino 

aprendizagem. 
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FICHA DE OBSERVAÇÃO (anexo 1) 

 

Dia da observação:                                                     início:          duração: 

Local:                                                                          Quant. de alunos: 

Disciplina (s):                                                               Série: 

Tema: 

Objetivo: 

 

Anotações descritivas Anotações reflexivas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FICHA DE ATIVIDADES- modelo (Anexo 2) 

 

PD – CINEMA: CURTA NA SALA DE AULA 

DA PÁGINA À TELA: FILMES ADAPTADOS DOS CLÁSSICOS LITERÁRIOS 
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MEMÓRIAS PÓSTUMAS DE BRÁS CUBAS – MACHADO DE ASSIS 

“Ao verme que primeiro roeu as frias carnes do meu cadáver dedico 
como saudosa lembrança estas memórias póstumas”. 

EQUIPE: 

OBRA ORIGINAL (com créditos): 

OBRA ADAPTADA – FILME (com créditos) 

SOBRE O LIVRO: Em forma de texto, informe sobre a obra escrita o que segue: 

• Os elementos da narrativa presente no romance: narrador, foco narrativo, 
personagens,espaço,tempo,etc. 

• Os elementos que caracterizam o enredo (sinteticamente): apresentação, 
complicação, clímax e desfecho. 

• Há temas que envolvem as personagens da obra: honestidade, fidelidade, traição, 
amor, inveja, família, casamento, dinheiro, ambição, etc. São retratados sob um 
ponto de vista realista ou romântico idealizado? 

• Discorra sobre um dos temas citados, indicando personagens e momentos da obra 
em que foram retratados. 

• Escolha uma das personagens e trace um perfil psicológico, destacando momentos 
na obra que foram decididos por suas atitudes. 

• Faça uma apreciação crítica da obra. 

APRECIAÇÃO DO FILME: 

• Enfoque temático similar ao livro? As personagens são as mesmas? A temática 
central é a mesma? Relações livro x filme – apreciação crítica 

APRESENTAÇÃO EM SALA: 

Escolher uma cena cuja situação retrate algo relevante e dramatizá-la. Em seguida, fazer a 
análise crítica. (exemplo: sua paixão juvenil por Marcela, que o amou “durante quinze meses 
e onze contos de réis”). 

BLOG: www.cinemaleituradarealidade.blospot.com.  

Acessar o blog da PD e comentar sobre o filme e as impressões referentes às atividades 
desenvolvidas em sala. Sugira, comente, critique, dê sua contribuição. 

 
 

Anexo 3 
 

            Percurso pessoal e profissional - a aproximação com a 
problemática de estudo 
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A trajetória pessoal e profissional da pesquisadora foi determinante na 

opção em realizar o Mestrado em Educação e em sua opção pela problemática 

de estudo que é objeto de sua dissertação: A mediação pedagógica em blog no 

Ensino Médio. Nesta perspectiva, apresentaremos um breve histórico de como 

os percursos formativos e profissionais influenciaram no interesse pela área de 

estudo.  

A formação inicial da pesquisadora inicia-se em 1985, na Faculdade de 

Ciências Humanas do Sertão Central – Salgueiro/PE, ao ser aprovada no 

primeiro vestibular naquela região. Ao ingressar no curso de Graduação em 

Pedagogia com habilitação em Supervisão Escolar, vivenciou experiências 

enquanto docente e discente, ao assumir por um período de seis meses uma 

sala de aula de terceira série do Ensino Fundamental em uma Escola 

Particular, ao mesmo tempo em que prosseguia com a sua formação inicial. Ao 

concluir o curso em 1988, trabalhou na área comercial como contadora de uma 

Cooperativa Agropecuária, em decorrência de ter realizado anteriormente o 

curso técnico em contabilidade. No entanto, esta experiência representou 

apenas uma tentativa de se inserir no mercado de trabalho e garantir a 

subsistência, enquanto seu primeiro emprego. Três anos depois, após ter 

clareza de sua opção profissional, pediu demissão da empresa objetivando 

preparar-se para o concurso público da Rede Estadual de Pernambuco, na 

função de professora das séries iniciais. Ao ser aprovada, iniciou as atividades 

docentes na rede pública em 1993, quando assumiu as aulas em uma turma de 

1ª a 4ª série, permanecendo em uma mesma escola por um período de seis 

anos. 

Em 1998, submeteu-se a uma seleção interna para participar de um 

curso de pós-graduação em nível de especialização na área de Informática na 

Educação, na qual também foi aprovada. O curso fazia parte do Programa 

Nacional de Informática na Educação – PROINFO, cujo objetivo seria 

“estimular a interligação de computadores nas escolas públicas, para 

possibilitar a formação de uma ampla rede de comunicações vinculadas à 

educação e fomentar a mudança de cultura no sistema público de ensino de 1º 
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e 2º graus, de forma a torná-lo apto a preparar cidadãos capazes de interagir 

numa sociedade cada vez mais tecnologicamente desenvolvida” 

(BRASIL/MEC, 1997, p.3). 

Esse Programa tinha como meta informatizar seis mil escolas da 

educação básica até 1998 e distribuir cem mil computadores. Tinha como uma 

das etapas mais importantes a capacitação de recursos humanos. Os 

professores egressos do curso de informática na educação atuariam como 

multiplicadores nos Núcleos de Tecnologia Educacional - NTE, proporcionando 

às escolas apoio contínuo nas áreas pedagógicas e técnica, o que significou 

para a pesquisadora um grande desafio e uma grande oportunidade de realizar 

um trabalho com o qual se identificava plenamente. Como trabalho de 

conclusão de curso apresentou a monografia intitulada: O professor sertanejo e 

as tecnologias, revelando um interesse pela questão do uso das tecnologias da 

informação e comunicação, enquanto instrumento de apoio pedagógico e de 

democratização do ensino e do acesso à informação e à tecnologia. Após 

concluir o curso, assumiu a função de Coordenadora de laboratório na Escola 

Almirante Soares Dutra em Recife. 

Esta experiência permitiu perceber que naquele momento já era 

bastante visível a diferença de qualidade dos trabalhos por aqueles professores 

que se envolviam com atividades no laboratório e apresentavam interesse em 

aprender, em trazer um componente inovador para suas práticas e em 

participar nas formações oferecidas no próprio laboratório pelas multiplicadoras 

(três). Os educandos tinham uma participação ativa, pois o ambiente ficava 

disponível nos três turnos com a presença e o acompanhamento das 

multiplicadoras (uma por horário). A experiência durou um ano e meio (de 

janeiro de 2000 a agosto de 2002), no entanto foi muito significativa no 

processo de construção de identidade e profissionalidade docente da 

pesquisadora. Agora, com o olhar já distanciado, podemos perceber sua 

importância e o quanto esta vivência foi decisiva no processo de formação 

tecnológica em serviço, provavelmente por se revelar a primeira experiência e 

por ter apontado para uma perspectiva inovadora em educação. 
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Durante este período, foi possível observar a problemática do uso da 

tecnologia na educação face aos problemas estruturais e conjunturais da rede 

pública de ensino e da precariedade das condições materiais e da carência de 

profissionais qualificados para atuar na área e para garantir a qualidade da 

oferta da educação. O período curto de atuação deu-se em virtude de vários 

fatores: 1) falta de suporte técnico – as máquinas começaram a apresentar 

problemas devidos ao uso constante e naquele momento o Estado não possuía 

técnicos suficientes para suprir toda a rede; 2) falta de formação continuada 

dos professores que fizeram o curso inicialmente para lidar com a informática. 

A principio a formação era realizada no próprio ambiente de trabalho dos 

professores, mas por determinação da Secretaria de Educação os cursos 

foram suspensos porque só quem deveria ministrar esses cursos seriam os 

multiplicadores lotados nos Núcleos de Tecnologia Educacional-NTE, (apesar 

das três multiplicadoras terem feito o mesmo curso de especialização e não 

terem sido lotadas nesses espaços por falta de vagas; 3) falta de continuidade 

na implementação de políticas públicas voltadas para os NTEs; 4) recusa dos 

professores em saírem de seu local de trabalho para receber a formação em 

outro espaço. Esses foram alguns empecilhos os quais recordamos no 

momento.  

No período de 2002 até o ano de 2006 surgem oportunidades de 

assumirmos outras funções na escola, no entanto não perdemos de vista a 

formação tecnológica e o desejo de ver o PROINFO em ação. No período de 

2004 a 2005, a pesquisadora teve a oportunidade de ingressar na área da 

investigação científica ao orientar um trabalho de pesquisa com alunos 

bolsistas egressos do curso de Ciências Biológicas na Faculdade de Formação 

de Professores de Nazaré da Mata/Universidade de Pernambuco, através do 

órgão fomentador Fundação de Amparo a Ciência em Pernambuco- FACEPE. 

O trabalho tinha como temática: A orientação sexual em ambientes virtuais com 

a utilização de um BLOG. Ainda neste período, ministrou a disciplina 

tecnologias aplicadas à educação no curso de Pedagogia da Terra do 

Programa Nacional de Educação em Reforma Agrária- PRONERA com alunos 

oriundos do Movimento Sem Terra - MST. 
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Em 2008, ao participar da Conferência Internacional – Educação, 

globalização e cidadania: novas perspectivas da sociologia da educação no 

período de 19 a 22 de fevereiro, na Universidade Federal da Paraíba em João 

Pessoa/PB, apresentou a comunicação: “Conhecimento, virtualidade, terra: 

elementos de construção para o homem novo e a mulher nova”. No inicio do 

ano letivo 2008, foi convidada para ser formadora, pela Prefeitura Municipal da 

Cidade de Catende/PE, com o objetivo de ministrar um curso de formação 

continuada para professores de 5ª a 8ª série do Ensino Fundamental, 

abordando a temática: O uso das tecnologias aplicadas à sala de aula. 

Foi a partir destas experiências em diferentes cenários e contextos e em 

situações sócio-econômicas e personagens diversos, que nos propomos a 

desenvolver a presente pesquisa. Almejando clarear nossas inquietações e 

desta forma contribuir para a discussão em relação à prática educativa, 

procuramos identificar quais as contribuições das Tecnologias da Informação e 

Comunicação -TICs para a mediação pedagógica dos professores que estão 

inseridos no contexto do Ensino Médio em uma das Escolas de Referência do 

Estado de Pernambuco. Com vistas a nos situarmos na pesquisa 

apresentaremos a seguir a problemática e o problema que pretendemos 

investigar a partir de um recorte sócio-histórico-cultural que os contextualizam. 


