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RESUMO 
 

 

Esta pesquisa analisa o processo de desenvolvimento de competências 

de um grupo de professores de Ciências, para a utilização de recursos 

eletrônicos audiovisuais em escolas da Rede Pública. Ela se baseia na Teoria de 

Vygotsky, especialmente no papel do professor como mediador do processo 

ensino-aprendizagem. Consideramos que, para exercer esse papel, enquanto 

utilizam novas tecnologias, os professores necessitam de uma capacitação 

específica.  Nossa perspectiva é que a televisão e o vídeo sejam incorporados 

para transformarem o processo ensino-aprendizagem, passando a fazer parte da 

escola como representantes de uma nova forma de pensar e sentir. A pesquisa 

acompanhou um grupo de 10 professores de Ciências, durante um período de 4 

meses, que participaram de um processo de formação continuada. Os resultados 

obtidos indicam que televisão e vídeo, apresentando o TV Escola e o Telecurso 

2000, são elementos motivadores para o desenvolvimento dos estudos, tornando 

as aulas mais interessantes e participativas. Portanto, tais recursos precisam ser 

explorados, mesmo com a entrada dos computadores nas escolas. Os 

professores participantes da pesquisa reconheceram que cresceram 

criticamente, à medida que as sessões iam sendo realizadas, indicando que 

quanto mais acesso à informação, quanto mais conhecimento venham a dominar 

sobre as NTIC e o conteúdo a ser ministrado, melhor poderão tratar as questões 

apresentadas pelos alunos em sala de aula. Os resultados também apontam a 

necessidade de repensar a formação inicial dos futuros professores, valorizando 

a relação entre a educação e a comunicação. 



 

 
 
 
 
 

ABSTRACT 
 
 
 
 
   

This research analyses the process of development of competences of a 

group of teachers of Sciences, for the use of audiovisual electronic resources in 

Schools of the Public Net. It bases on the Theory of Vygotsky, especially on the 

teacher's role as mediator in the teaching-learning process. We considered that, 

to exercise that role, while using new technologies, the teachers demand for 

educational specific training. Our perspective is that the television and the video 

are incorporated to transform the teaching-learning process, by becoming part of 

the school as representatives in a new way of thinking and feeling. The research 

accompanied a group of 10 Teachers of Sciences, who participated in a process 

of continuous formation, during a period of 4 months. The results obtained 

indicate that television and video, presenting TV Escola and Telecurso 2000, are 

motivating elements for the development of the studies, making the classes more 

interesting, participative. Therefore, such resources need to be explored, instead 

of being fated to the failure, with the entrance of the computers in the schools. 

The teachers, participants of the research, recognized that they grew critically, as 

the Sessions were being accomplished, making us believe that the more access 

to the information, the more knowledge one comes to dominate on NTIC, and the 

content to be supplied, more present they will be before the presented subjects.  

The results also point out the need to rethink the future teachers' initial formation, 

valuing the relationship between education and communication.   

 



 

 

 
 

 

 

APRESENTAÇÃO 

Esta pesquisa analisa um processo de desenvolvimento de competências 

para a utilização dos recursos eletrônicos audiovisuais, de um grupo de docentes 

de Ciências, de Escolas da Rede Pública, desde a fase de sensibilização, até a 

realização de uma intervenção educativa em sala de aula. Ela também focaliza 

as relações entre as Novas Tecnologias da Informação e da Comunicação 

(NTIC) e o processo ensino-aprendizagem, baseando-se no pensamento de Lev 

Vygotsky sobre aspectos relativos à aprendizagem e ao desenvolvimento.  

Este trabalho toma como base pesquisas realizadas sobre Novas 

Tecnologias na Educação, nas quais novas formas de aprender, novas 

competências do professor são exigidas, novas formas de se realizar o trabalho 

pedagógico são necessárias e é preciso formar o professor para atuar nesta 

sociedade moderna, em que ele é o mediador do processo ensino-

aprendizagem. 

Nossa ambição não foi tratar aqui todos os problemas relativos à 

utilização das NTIC nas escolas, mas, tratar particularmente das competências 

necessárias ao professor para usar recursos audiovisuais, como televisão e 

vídeo, de forma eficaz, alargando o horizonte de seus alunos, envolvendo 

conhecimentos que têm que ser construídos e reconstruídos constantemente 

pelos aprendizes. 
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Tudo isto implica mudanças nos professores, formação continuada e 

reações pessoais que dão à cultura de cada um sua fisionomia particular, 

valorizando ou não as NTIC no sistema educativo.   

Chegamos a estas observações após analisarmos os resultados da 

Pesquisa Piloto, realizada com professores de Ciências do Ensino 

Fundamental, em Pernambuco, que teve resultados negativos no que tange à 

valorização dos recursos audiovisuais como televisão e vídeo, tanto por parte 

dos professores quanto dos alunos. 

O objetivo de nossa investigação era buscar a participação do aluno no 

processo de ensino-aprendizagem, dinamizando e motivando este processo, 

mediante a utilização da televisão e vídeo em sala de aula.   

Nosso estudo apresenta a seguinte organização: 

No primeiro capítulo, fazemos uma Introdução sobre os pontos que 

foram abordados no desenrolar da Pesquisa, traçando sua necessidade, 

principalmente diante da complexidade das relações comunicacionais no mundo 

contemporâneo. 

Além disso, os professores demandam cursos de formação continuada, 

para que possam vir a dominar um saber ser comunicador escolar que utilize 

mídias e multimídia. Faz-se necessário propiciar preparação tecnológica 

comunicacional, desenvolvendo competências, habilidades e atitudes, provendo 

condições e modos de assegurar a relação interativa dos alunos com os objetos 

de conhecimento, aspectos que foram observados, inclusive, em nossa 

Pesquisa Piloto e aqui descrita. 

No segundo capítulo, fazemos uma análise da Teoria de Vygotsky e 

seus pressupostos, discutindo os conceitos de Mediação, Linguagem, Interação 

e Símbolos. Além disso, tratamos da Relação entre Aprendizagem, 
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Desenvolvimento e as Novas Tecnologias da Informação e da Comunicação, 

com um exame resumido da Zona de Desenvolvimento Proximal.  Finalmente, 

abordamos as implicações educacionais da Teoria Vygotskyana, comentando 

sobre o Sócio-Construtivismo como recomendação para adotar uma nova 

metodologia de ensino.   

Escolhemos Vygotsky (1984; 1987; 1988) porque ele fornece bases 

teóricas para se compreender como se dá a aprendizagem.  Além disso, 

destacamos aspectos em sua teoria, no que se refere à sua contribuição sobre 

formação de conceitos, especialmente dos conceitos científicos, sobre o papel 

do professor como mediador no processo de ensino-aprendizagem e sobre a 

importância da teoria vygotskyana na Educação, base fundamental desse 

processo de desenvolvimento. 

Ainda nesse capítulo, analisamos a Educação, discutindo as 

necessidades de mudanças e inovações, ou seja, de um novo paradigma 

educacional.  Discutimos, ainda, o estudo de várias modalidades de uso das 

novas tecnologias na Educação, fazendo um breve estudo sobre o TV Escola e o 

Telecurso 2000. 

Abordamos a Prática Didático-Pedagógica dos Docentes e inserimos 

um esboço sucinto sobre a Prática Docente no Ensino de Ciências e os 

Recursos Audiovisuais.  Analisamos, ainda, as Práticas de Ensino de 

Biologia, Física e Química, fazendo um estudo conciso sobre Plano de Ação e 

Estratégias Didáticas.  

Fazemos ainda uma análise sobre a Formação Continuada de 

Professores e a Relação Professor-Aluno no processo de aprendizagem 

porque a adoção das NTIC pelas escolas provoca mudanças no ensino, 

redefinindo o papel do professor.  Já que a formação de professores em novas 
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tecnologias é um tema recente e as escolas que utilizam essas tecnologias em 

seu projeto pedagógico não repensaram as práticas desafiadoras dos 

professores, decidimos capacitar os recursos humanos protagonistas da 

operacionalização das NTIC. 

 Ainda no segundo capítulo, apresentamos a Teoria da Comunicação e 

sua incorporação aos novos desafios de transformação das escolas.  O novo 

sistema educativo deve trabalhar na perspectiva de considerar a linguagem 

audiovisual como a linguagem da sociedade moderna (FUSARI, 1992).  Assim, 

algumas possibilidades e experiências na relação da educação com a 

comunicação tratam da incorporação da televisão e vídeo nas atividades 

escolares (MEC/SEED, 1996).  Dessa forma, seria necessário estabelecer uma 

maior aproximação entre escola e meios de comunicação, utilizando as NTIC de 

forma mais sistemática, visto que não pretendemos usar o vídeo como 

“instrumentalidade”, ou seja, considerando-o apenas como mais um recurso 

didático-pedagógico.  Nossa perspectiva é que a televisão e o vídeo sejam 

incorporados como “fundamento”, passando a fazer parte da escola como 

representante de uma nova forma de pensar e sentir.   

“A presença desses recursos, como fundamento da nova educação, 

transforma a escola. Sua função, nessa perspectiva, será a de constituir-se num 

centro irradiador de conhecimento, com o professor adquirindo, também e 

necessariamente, uma outra função. Função de comunicador, de articulador de 

diversas histórias, das diversas fontes de informação” (PRETTO, 1996, p.115). 

Além disso, nesse capítulo, acrescentamos as Novas Tecnologias da 

Informação e da Comunicação (NTIC) que embasam a análise da 

aprendizagem com ajuda de tecnologias.  Discutimos também o papel do 

professor, a integração dos recursos eletrônicos audiovisuais como Televisão e 

Vídeo com novas exigências de aprendizagem, o perfil do professor e as 
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exigências da formação continuada de professores em novas tecnologias, enfim, 

a revolução tecnológica que afeta o conhecimento e a sociedade atual.   

Para atingirmos essas transformações, acreditamos que é preciso 

desenvolver competências nos professores, propondo tarefas complexas e 

desafios.  Isso pressupõe uma pedagogia ativa, cooperativa, uma postura 

reflexiva do professor, mudando sua representação e sua prática. 

No terceiro capítulo descrevemos a Metodologia da Pesquisa, com 

detalhes que apontam as etapas para investigar o processo de desenvolvimento 

de competências em professores de Ciências, a partir de capacitação específica, 

recolhendo dados e informações capazes de fornecer um quadro mínimo de 

interesses e expectativas dos professores e alunos diante das NTIC.   Além 

disso, enfocamos os esforços necessários nas escolas para motivar a 

construção do conhecimento e a utilização das NTIC por parte dos professores.   

No quarto capítulo, fazemos uma Análise dos Resultados da pesquisa, 

verificando a contribuição e a importância da utilização dos aparatos 

tecnológicos e comunicacionais, como subsídios para uma aprendizagem mais 

eficiente, se é que realmente isto possa ocorrer, observando, inclusive, o 

desenvolvimento do pensamento crítico dos alunos. 

Por fim, elaboramos as Considerações Finais deste trabalho que se dão 

a partir da análise de todo o processo, com sugestões de novos estudos que 

possam trazer contribuições ao tema explorado nesta pesquisa. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

CAPÍTULO 1 – INTRODUÇÃO 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

O início do Século XXI tem delineado uma grande transformação nos 

procedimentos de ensino-aprendizagem associados aos processos de 

disseminação de informação e ao uso de novas tecnologias.  Um fator importante 

refletindo essa mudança é o desenvolvimento de novas metodologias de ensino.  

A aprendizagem abrange mais do que receber informações do outro. Por 

isso, é impossível a substituição da pessoa-professor pela máquina-instrutor, pois 

a aprendizagem envolverá sempre a subjetividade de dois sujeitos em relação, 

para negociar significados, interagindo com o outro.  Ensinar não é apenas 

transmitir conteúdos e aprender não é apenas memorizá-los (VYGOTSKY, 1984; 

LIBÂNEO, 2000). 

A escolha deste tema justifica-se pela sua importância na escola hoje.  

Chegamos a ele a partir de uma série de reflexões sobre o uso das tecnologias 

na área da educação no mundo atual.  Especialmente, após os resultados da 

Pesquisa Piloto, realizada no período de setembro a dezembro de 2001, com um 

grupo de três professores de Ciências, do Ensino Fundamental, de uma Escola 

Pública da Rede Estadual de Ensino, na cidade de Paulista (PE), onde 

observamos a prática pedagógica dos Professores, com e sem a utilização do 

TV Escola.  

Nessa pesquisa buscou-se compreender a atuação dos professores de 

Ciências e sua relação professor-aluno, ao utilizarem as NTIC, especificamente 

o TV Escola, como recurso didático em sua prática pedagógica. Assim, 
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verificamos o papel do professor para o desenvolvimento cognitivo no processo 

ensino-aprendizagem.  

A Pesquisa Piloto analisou o processo de aprendizagem de determinados 

conteúdos de Ciências, onde professores do Ensino Fundamental (6ªs e 8ªs 

séries), da Escola de Paulista, utilizavam as NTIC, objetivando verificar o papel 

do professor no processo de ensino-aprendizagem e as novas tecnologias da 

informação e da comunicação (televisão e vídeo – TV Escola), fazendo um 

levantamento das vantagens e desvantagens de sua utilização em sala de aula 

(ver Anexo 1). 

De um modo geral, embora professores e alunos avaliem positivamente as 

novas tecnologias na educação como ações facilitadoras da aprendizagem, a 

utilização de recursos audiovisuais como o TV Escola, tão relevantes como 

ferramenta de apoio ao processo de ensino-aprendizagem foi menos valorizada 

com resultados de avaliações negativos, considerando-se as notas obtidas pelos 

alunos quando da aplicação dos testes.  

Os dados foram discutidos em termos da importância de se verificar a 

atuação do professor como mediador ao trabalhar TV e vídeo na sala de aula, 

incorporando mudanças em sua prática pedagógica, exigindo uma grande 

adaptação e uma capacitação constante buscando seu desenvolvimento para que 

possa usar as novas tecnologias de forma adequada. 

Por se tratar de estudo exploratório, a pesquisa apenas aproximou-se da 

realidade em questão tendo como referencial a visão dos professores.  O TV 

Escola ainda não é suficiente para auxiliar o professor, estando seus programas 

mais próximos ao modelo transmissivo do que educativo.  É preciso estar alerta 

para que uma escola equipada com tecnologia de última geração não seja apenas 

um espaço físico sofisticado (MEC/SEED, 2000).  Isso pode acontecer, como 
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ocorreu em nosso estudo, caso seus professores não se capacitarem para utilizar 

os recursos disponíveis à formação do aluno, para que ambos possam transformar 

informação em conhecimento.  Este enfoque dado ao trabalho representa apenas 

um dos múltiplos problemas que envolvem a utilização pedagógica de TV e vídeo 

na escola, acreditando-se que seja possível subsidiar estudos direcionados para a 

investigação da prática docente na área (BABIN, 1989). 

A condução do processo de ensino-aprendizagem requer o planejamento 

de interações entre educador, educandos e objeto-de-conhecimento. 

Na perspectiva dos professores aqui pesquisados, ficou evidenciado que 

eles devem ter um papel de agente e mediador destas interações em sala de aula, 

necessitando tanto do domínio de conteúdos específicos como de um conjunto de 

crenças e competências didático-pedagógicas que se influenciam reciprocamente 

e se articulam às ações pedagógicas.  

Foi possível verificar que, conforme a hipótese do referido estudo, havia 

uma tendência para que os professores capacitados e preparados para utilizarem 

os recursos audiovisuais, de modo apropriado, pudessem assegurar o 

aproveitamento, a participação e o interesse dos alunos no processo ensino-

aprendizagem.  Portanto, acreditamos que eles demandam capacitação específica 

para a utilização das NTIC. 

Tal reflexão justifica-se devido à necessidade do professor ampliar o 

conjunto de teorias que dão suporte ao seu fazer pedagógico, desenvolvendo 

competências e habilidades compatíveis com a didática do ensino de Ciências, 

sob a perspectiva das demandas dos aparatos tecnológicos na Educação. 

Apesar disso, o objetivo desta investigação não é questionar o papel das 

novas tecnologias educacionais, em especial o TV Escola e Telecurso 2000, no 

processo ensino-aprendizagem, mas, a relação professor-mediador-novas 
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tecnologias-alunos, ou melhor, delimitamos nosso trabalho na difícil tarefa de 

saber como desenvolver competências didático-pedagógicas nos professores de 

Ciências para que as contribuições das ferramentas tecnológicas no processo 

ensino-aprendizagem possam ser efetivamente concretizadas.   

A minha formação como Bacharel em Comunicação Social, Jornalista, 

Professora de Inglês e Biologia, aliada à vivência profissional em escolas 

públicas e particulares, possibilitou observar várias questões referentes à 

inserção dos recursos eletrônicos audiovisuais na escola. 

Acredita-se na eficiência dos recursos eletrônicos audiovisuais, não 

apenas com base nas teorias comunicacionais, mas também nas teorias 

cognitivas da construção do conhecimento, e, principalmente, por termos 

produzido uma das melhores televisões comerciais do mundo, em termos de 

imagem, técnica e som, o que viabiliza a produção de programas como TV 

Escola, Telecurso 2000, concordando, sob este ponto de vista, que, anunciar a 

morte da TV/vídeo em nossas escolas é prematuro ou inadequado. 

A partir da Pesquisa Piloto surgiu a necessidade de capacitar professores 

de Nível Fundamental, na utilização das NTIC como ferramentas de sala de aula.  

Desta forma, o ponto de partida para nossa investigação foi selecionar as escolas 

melhor estruturadas para a utilização do TV Escola.   

Assim, os primeiros passos da Pesquisa foram entrevistar os 

Coordenadores do Departamento de Tecnologia (PE), Diretores da DRE-1 (SE) e 

Secretária Municipal de Educação (SE), estabelecendo critérios que permitissem 

traçar o perfil do que seriam as “boas escolas” e os “bons professores” de 

Ciências para realizar este trabalho, a partir de sugestões e orientações dadas 

pelos gestores educacionais.  
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Assim, socializando o que já tínhamos em mente a esse respeito, 

submetemos os professores indicados e selecionados a um crivo de entrevistas e 

questionários para procedermos a uma análise mais acurada.  Posteriormente, 

observamos suas aulas, registrando em fitas de vídeo sua prática pedagógica, 

até mesmo para nos familiarizar com a Filmadora, um “bicho papão” na 

concepção dos alunos, contando, de imediato com a aquiescência e colaboração 

de todos os sujeitos envolvidos, neste primeiro momento. 

Os professores, através das entrevistas e conversas informais sobre o 

tema responderam questões, verificando-se a viabilidade e as condições de 

capacitação, objetivando o uso do TV Escola em sala de aula, identificando o 

modo como eles tratam o trabalho docente com a entrada das novas tecnologias 

nas escolas. 

Assim, ao percebermos a necessidade que eles sentem de se atualizarem 

e aprender novas metodologias utilizando recursos tecnológicos, buscando rever 

posturas que precisariam assumir frente a esta realidade, partimos para o 

processo de capacitação específica, em grupo, em dupla e individual, para 

utilizarem os recursos audiovisuais (televisão e vídeo).  

Este projeto de intervenção caracterizou-se por situações de 

instruções/orientações mediadas por um capacitador (orientador - a própria 

pesquisadora), tendo como sujeitos os Professores de Ciências, do Nível 

Fundamental, das 7as e 8as séries, de Escolas Públicas de Ensino, nos Estados 

de Pernambuco e Sergipe, no ambiente escolar, em grupo, individualmente ou 

em duplas, através de Nove Sessões para tratar do tema “Desenvolvendo 

Competências Didático-Pedagógicas nos Professores de Ciências, para o 

Uso das Novas Tecnologias da Informação e da Comunicação (NTIC), no 

Processo de Ensino-Aprendizagem”.  
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A fim de que possam ter uma visão geral do processo e uma dinâmica de 

ensino própria para desenvolver competências, os objetivos de nossa 

investigação podem ser descritos a seguir: 

 

1.1 – Objetivos Gerais e Específicos 

 Este estudo teve como proposta investigar o processo de 

desenvolvimento de competências em docentes de Ciências, no Nível 

Fundamental, em Escolas da Rede Pública, através de capacitação específica, 

objetivando a utilização de TV e Vídeo. 

Mais especificamente, objetivamos: 

⌦ Verificar quais as mudanças de significados que os professores dão ao 

uso da Televisão e Vídeo no processo de aprendizagem, após capacitação 

específica. 

⌦ Estudar a viabilidade e as condições de capacitação para profissionais 

da Educação, objetivando o uso de novas tecnologias em sala de aula. 

⌦ Analisar as contribuições do uso de televisão e vídeo, a partir de 

capacitação específica, para a metodologia de ensino. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 2 - FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 



 

 

 

 

 

 

 

A sociedade globalizada do final deste século experimenta inovações 

tecnológicas que se apresentam com muita rapidez.  Estes desenvolvimentos 

criaram a oportunidade para o aparecimento de toda uma gama de equipamentos 

capazes de tornar-se as mais simples, seguras e até possíveis. Além disso, 

trouxeram, em sua forma mais intrínseca, um novo paradigma no que concerne 

ao processamento da informação e na capacidade de comunicação. 

O conhecimento, a educação, o aprendizado e a obtenção de informação 

têm-se tornado mais disponíveis num movimento de globalização. O 

desenvolvimento tecnológico afetou profundamente os procedimentos de 

educação, comunicação e disseminação de informação (DEMO, 1997). 

O ramo da filosofia conhecido como Epistemologia, ou Teoria do 

Conhecimento, interessa-se pela linguagem em inúmeros aspectos, sendo o 

mais importante o problema do conhecimento a priori. 

A filosofia da ciência tem examinado o papel da ciência na sociedade, 

seus fundamentos e o mundo retratado pela ciência. Sem embargo os filósofos 

tentam esclarecer aquilo que afirmam, contribuindo para elucidar muitos 

aspectos de relevo da pesquisa científica. Os resultados não são crendices ou 

imagens, mas certas expressões lingüísticas.  A filosofia tem sido a reflexão 

sobre todas as formas do fazer e do agir humano, a consciência crítica da 

experiência humana considerada em sua totalidade. 
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A função básica da arte na sociedade é a da comunicação.  Nela existe 

uma mensagem.  De percepção imediata ou de percepção remota, no primeiro 

impacto ou após perquirição mais demorada, a criação artística transfere-se e 

não esgota a motivação progressiva de seus recursos e mistérios.  

Concomitantemente com a de comunicar é a função de educar, em cujos 

domínios se multiplicam as oportunidades, com o desenvolvimento das 

faculdades, dos atributos, das vocações, apurando a sensibilidade, aguçando o 

poder imaginativo e os recursos expressionais, contribuindo para a sociabilidade, 

treinando as atividades em grupo e estimulando o hábito da cooperação.  Assim, 

o cognoscível, o útil e o estético caminham juntos no complexo mundo de nosso 

dia, apesar das aparências utilitárias. 

De Platão até hoje, a filosofia tem sido não só interpretação do mundo, 

mas projeto de transformação do homem, quer dizer, política, ética e pedagogia.  

Pois, se o homem é processo e projeto, não é possível dizer o que é sem dizer, 

ao mesmo tempo, o que deve ser.  A realização plena do projeto o tornaria 

desnecessário, isto é, o “vir-a-ser filosofia do mundo, seria também um vir-a-ser 

mundo da filosofia”.  Se sua realização proporcionasse, empiricamente, a todos 

os homens, a plena satisfação que tem sido prometida, teoricamente, apenas a 

alguns, essa realização implicaria, sem dúvida, o fim da filosofia, que seria 

substituída pela sabedoria e pelo fruto da sabedoria, a eudaimonía, a felicidade. 

O pressuposto do diálogo, enquanto método de procura e descobrimento 

da verdade, é a teoria da reminiscência. A função do mestre em relação ao 

discípulo consistiria em ajudá-lo a lembrar-se dos conhecimentos adormecidos 

em sua alma, pois conhecer é re-conhecer ou recordar. A sabedoria de Sócrates 

consiste, na consciência da própria ignorância.  Enquanto os outros, embora não 

saibam, imaginam ou pensam saber, Sócrates não sabe, mas sabe que ignora.  

A consciência prévia da própria ignorância, em relação ao que se pretende ou 
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procura saber, torna-se, assim, a condição da ciência e o conteúdo da 

sabedoria. 

Seguindo o ensinamento de Sócrates, Platão reconhece que o objeto da 

epistéme (conhecimento racional e científico) é a essência universal, mas 

acredita que as essências devem encontrar-se em outras realidades, distintas 

das realidades sensíveis, particulares e contingentes.  A essas realidades, 

transcendentes ao mundo sensível, Platão chama de “idéias”.  Para o homem, 

portanto, conhecer não é ver o que está fora dele, mas lembrar-se do que se 

encontra dentro dele, adormecido na alma. 

O mundo sensível é objeto de dóksa, ou opinião, ao passo que o mundo 

inteligível, ou verdadeiro, em que se encontram as idéias, é objeto da epistéme, 

conhecimento racional ou científico.  Feito de corpo e de alma, o homem 

pertence simultaneamente a esses dois mundos, e a tarefa da filosofia ou da 

dialética, tal como Platão a define, é a de libertar o homem da caverna, 

convertendo-o, no sentido etimológico, do mundo das aparências ao mundo da 

realidade. 

O filósofo, para Platão, é um mediador, entre o sábio e o ignorante.  A 

filosofia é o método, o caminho que deve conduzir do mundo da aparência ao 

mundo da realidade, da contemplação das sombras à visão das idéias, imutáveis 

e eternas, iluminadas pela idéia suprema do Bem. 

Os graus do saber incluem, em primeiro lugar, as sensações, ou 

conhecimento sensível; em segundo, a experiência, ou empeiría, conhecimento 

do particular, que não pode ser ensinado ou transmitido; em terceiro, a arte ou 

técnica, tékhne, o saber fazer, que já inclui certo conhecimento do universal e, 

por isso, pode ser objeto de ensino; em quarto e último, a sofia, ou sabedoria, 

epistéme, que consiste em mostrar o que as coisas são e por que são, em 
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demonstrá-las a partir de seus princípios.  A ciência consistirá, assim, em 

ascender ao mundo das idéias, ou da realidade não aparente, mas verdadeira.  

Esse acesso, ou ascensão, requer um caminho, um “método”, que é a dialética, 

propiciando a visão sintética, cujos princípios se pode deduzir o conhecimento 

epistemológico das relações que constituem o mundo do ser, do qual o mundo 

sensível é apenas uma imagem ou aparência.(Ver Anexo 4)  

O objeto do saber epistemológico, como ensinava Sócrates, não é o 

particular, mas o universal, a essência das coisas, consideradas não em si 

mesmas, mas em suas causas ou em seus princípios.  

O mundo, que sempre esteve em permanente mudança, hoje tem 

altamente multiplicada a rapidez dessas mudanças, devido ao avanço das 

tecnologias. É esse o cenário que possibilita o fortalecimento das corporações 

internacionais e conseqüente ruptura das fronteiras nacionais, atingindo “áreas 

até então fora do mercado”.   

Essa realidade tem como sustentáculo os meios de comunicação, 

mediadores privilegiados entre nós e o mundo, e que cumprem o papel de 

“costurar” as diferentes realidades. São os meios de comunicação que divulgam, 

em escala mundial, informações (fragmentadas) hoje tomadas como 

conhecimento, construindo, desse modo, o mundo que conhecemos.  

Consideramos, porém, que informação não é conhecimento.  Poderá até 

ser um passo importante.  O conhecimento implica crítica.  Ela se baseia na 

inter-relação e não na fragmentação.  Todos temos observado que essa troca do 

conhecimento pela informação tem resultado numa diminuição da criticidade. 

O conhecimento continua a ser condição indispensável para a crítica.  A 

informação, que parece ocupar o lugar desse conhecimento, tornou-se, ela 
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própria, a base para a reprodução do sistema, uma mercadoria a mais em 

circulação nessa totalidade.  

Ser cidadão é estar no mundo e com o mundo (parafraseando Paulo 

Freire).  E para conhecer melhor o mundo, torna-se fundamental desvelar os 

mecanismos de edição utilizados pelos meios, para inter-relacionarmos 

fatos/edição/construção da cidadania.   

O conhecimento, que não exclui a informação, poderá colaborar muito.  A 

escola, desvelando os processos de produção da notícia e edição do mundo, 

pode ajudar a transformar a informação veiculada pelos meios de comunicação 

em conhecimento. 

Esse contato diário com tantas outras culturas, resultado das novas 

tecnologias, implica uma rápida e permanente atualização da nossa cultura: 

instaura-se uma reconfiguração das instituições e uma discussão de valores. 

Permite, então, que consolidemos nossos valores, ratificando-os ou 

reformulando-os.  Permanecerão na nossa cultura aqueles traços que todos 

decidirmos como marcas da diferença, as quais nos distinguirão no conjunto das 

culturas, na inter-relação com elas.  São os traços que mostram nosso jeito de 

ser e de viver e fazem que todos nos sintamos participantes do mesmo universo, 

da mesma nação.  E, a partir desses traços, seremos identificados e respeitados. 

Assim vai-se dando, com a rapidez que a tecnologia permite, o processo 

de construção/reconstrução de identidades, inseridas todas na 

internacionalização do mundo, ao mesmo tempo em que se reforçam, pelas 

marcas da diferença, as culturas locais e regionais. 

Essa mudança no perfil da sociedade atinge a escola, exigindo que ela se 

dedique, cada vez mais, a seu objetivo maior, a formação de cidadãos críticos.  
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Logo, essas mudanças consolidam a instituição escolar e sobrelevam o papel do 

professor. 

O processo de globalização da informação também está preocupando 

educadores e pesquisadores. As chamadas novas tecnologias têm colocado nos 

métodos tradicionais no banco dos réus.  Como continuar utilizando antigos 

métodos de trabalho com tantas inovações? Atualmente, recebe-se tanta 

informação fora da escola, por meio das mais diversas mídias e com velocidades 

alucinantes que está cada vez mais difícil prender a atenção dos alunos em 

aulas convencionais. 

Viver em um mundo de constantes inovações implica em “saber aprender” 

e é exatamente isto que os professores devem ensinar.  As concepções sobre a 

natureza do conhecimento científico envolvem noções quanto ao modo como 

alcançamos o conhecimento, em qualquer campo do saber. Podem, portanto, 

influenciar nossa prática docente.  Por isso, é importante aprofundar as relações 

entre questões pedagógicas e epistemológicas na educação em ciências. 

A educação, neste modelo, se preocupará com o aluno na elaboração do 

saber. Ela centra-se não só no ensino, mas, como é primordial, na aprendizagem.  

Será uma educação massificada, porém mais personalizada, respeitando o ritmo 

individual que cada estudante e nossos computadores poderão fazer isso. A 

educação, associada às mídias, permitirá ao aluno gerenciar um maior número 

de informações independentemente de seu estágio de desenvolvimento. Os 

ambientes estarão voltados para a aprendizagem, ricos em análises, debates, 

sons, música, textos, imagens, movimento, enfim, interação e multimídia. 

Na sociedade da informação, a Educação exercerá um papel decisivo nos 

nossos jovens estudantes. Ela estará alicerçada na Filosofia, de onde tiraremos a 

crítica; na arte, onde buscaremos a criatividade e aquilo que é transcendental no 
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homem; na tecnologia, onde os computadores trarão os recursos para navegar 

nas informações e na ciência onde continuaremos a ter o racional. 

Cada época vivida pela humanidade tem características próprias, que a 

distinguem de épocas anteriores, como épocas anteriores se distinguiram de 

épocas anteriores e assim sucessivamente.  E, em cada uma dessas épocas, 

houve dialeticamente, aspectos positivos e negativos. Assim acontece hoje. 

As distinções entre as épocas podem ser marcadas, entre outros aspectos, 

pela formação e expansão dos mercados, que determinou pólos de concentração 

baseados na busca permanente de acumulação do capital. 

A palavra “conhecimento” deve ser interpretada, certamente, de modo 

muito amplo, já que os estudos nesta área têm tratado virtualmente de toda a 

gama de produtos culturais (idéias, ideologias, crenças jurídicas e éticas, filosofia, 

ciências e tecnologia).  Mas, seja qual for o conceito, a orientação indica que se 

interessa primordialmente pelas relações entre o conhecimento e outros fatores 

existenciais da sociedade ou da cultura (DEMO, 1997). 

A escola foi, então, vista como capaz de desempenhar papel de relevo no 

cumprimento das funções de educar e facilitar a adaptação das novas gerações 

às transformações econômicas, sociais e culturais que ocorrem. 

A história do currículo tem sido importante na tarefa de questionar a 

presente ordem curricular em um de seus pontos centrais: a disciplinaridade.  

Apesar de todas as transformações importantes ocorridas na natureza e na 

extensão da produção do conhecimento, o currículo continua fundamentalmente 

centrado em disciplinas tradicionais. Tem-se veiculado, com insistência, o papel 

da chamada “interdisciplinaridade”. 

Não é apenas a estrutura disciplinar do currículo que parece ser 

inatacável.  As noções de conhecimento, características das experiências 
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curriculares propostas aos estudantes estão, também, em descompasso com as 

modificações sociais, com as profundas transformações na natureza e extensão 

do conhecimento e também nas formas de concebê-lo.   

Em primeiro lugar, o currículo escolar tem ficado indiferente às formas 

pelas quais a “cultura popular” (televisão, música, videogames, computadores) 

têm constituído uma parte central e importante da vida das crianças e jovens.  

Podemos esperar que essa questão se torne uma das mais importantes no 

âmbito da teorização educacional crítica.  Para isso é necessário que os analistas 

críticos se tornem menos “escolares” e mais “culturais”.  

Em segundo lugar, as novas tecnologias e a informática ilustram as 

profundas transformações que se estão dando na esfera da produção do 

conhecimento técnico/administrativo, transformações que têm implicações tanto 

para o “conteúdo” do conhecimento quanto para sua forma de transmissão.  A 

teoria educacional crítica não pode ficar indiferente a esse processo, nem 

tampouco pode rejeitá-lo em nome de um certo humanismo antitecnicista.  Em 

vez disso, é importante compreendê-lo e encontrar formas de utilizá-lo de uma 

forma que seja compatível com nossos objetivos de democracia, igualdade e 

justiça social. 

Vygotsky (1984; 1987) considera o papel da instrução um fator positivo, no 

qual a criança aprende conceitos socialmente adquiridos de experiências 

passadas e passarão a trabalhar com essas situações de forma consciente.  Se 

uma transformação social pode alterar o funcionamento cognitivo e pode reduzir 

o preconceito e conflitos sociais, então esses processos psicológicos são de 

natureza social.  Devem ser analisados e trabalhados através de fatores sociais. 

A mediação se origina em várias fontes: cultura, política, economia, classe 

social, gênero, idade, etnia, meios, condições situacionais e contextuais, 
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instituições e movimentos sociais.  Ela também se “origina na mente do sujeito 

nas suas emoções e experiências” (COHN, 1973).  Cada uma dessas instâncias 

é fonte de mediações e pode também mediar outras fontes.  Por exemplo, as 

experiências prévias dos sujeitos medeiam os processos cognoscitivos do sujeito 

e ao mesmo tempo o entendimento do sujeito sobre estas.  

Utilizar recursos tecnológicos no processo de aprendizagem, através da 

aplicação sistemática do conhecimento científico pode ser uma das soluções 

adequadas para solucionar os problemas educacionais.  Isto implica no 

planejamento e no aperfeiçoamento de sistemas de aprendizagem 

empiricamente válidos e posteriormente dosados e produzidos em massa de 

modo que qualquer pessoa, em qualquer momento, em qualquer lugar, quando 

quiser, possa deles tirar o máximo partido.  Fundamentalmente visa a permitir 

que os objetivos da educação sejam atingidos com maior facilidade e mais 

racionalmente (MEC/SEED, 1996). 

Em função da constante mudança das condições históricas, que 

determinam em larga medida as oportunidades para a experiência humana, não 

pode haver um esquema universal que represente adequadamente a relação 

dinâmica entre os aspectos internos e externos do desenvolvimento. O ensino, 

representando o meio através do qual o desenvolvimento avança, passa a exigir 

conteúdos socialmente elaborados e uma metodologia mais eficiente. 

O homem sente-se bem quando está em equilíbrio, seja consigo mesmo, 

seja nas suas relações com o meio ambiente.  O equilíbrio traz satisfação e o 

desequilíbrio, tensão.  Não percamos de vista que, por trás de cada forma de 

aprendizagem apresentada, existe uma teoria, isto é, um conjunto de conceitos e 

princípios através dos quais se interpreta o comportamento.  De acordo com a 

teoria geral adotada virá um modo de interpretar a aprendizagem. 
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A Educação costuma ser conceituada como o processo que visa a 

promover o desenvolvimento do indivíduo através do desencadeamento de todas 

as suas potencialidades.  Ocorrem, entretanto, inúmeros outros conceitos, quase 

tantos quanto são os autores que tratam do assunto.  

Em se tratando de fenômeno que tem o seu princípio e o seu fim voltado 

para a pessoa humana – o educando -, a educação só pode ser verdadeiramente 

compreendida e analisada sob os enfoques que definem o próprio ser humano, 

em particular, os enfoques biológico, psicológico e sociológico. Assim, a 

educação é o processo que visa formar e desenvolver o indivíduo em todos os 

aspectos da sua natureza, segundo a sua realidade e objetivando ao atendimento 

de todas as suas necessidades individuais e sociais. 

Apesar de sua importância crítica na educação, o problema de explicar 

como ocorre o aprendizado e analisar os fatores que influenciam esse processo 

continua sendo uma área um tanto confusa.  O problema é que o aprendizado é 

uma atividade muito complexa.    

Decidimos, então, fazer mudanças de paradigmas no processo de ensino 

e aprendizagem de Ciências, na perspectiva de Kuhn (CHALMERS, 1993; KUHN, 

1978).  

 Ao introduzir o conceito de paradigma como conjunto de regras e 

representações mentais e culturais ligadas ao surgimento de uma teoria 

científica, Thomas S. Kuhn gerou controvérsias.  O que ele chama de revolução 

científica é o que acontece quando o âmbito paradigmático de uma teoria é 

questionado.    

Assim, no final do século XIX, a física trabalhava dentro do paradigma 

newtoniano, isto é, dentro de um esquema teórico conhecido, que quase não se 

questionava.  No final do século, o paradigma do espaço newtoniano foi cada vez 
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mais questionado, logo estaríamos diante de uma revolução científica: nascia o 

paradigma relativista.   

Ao percebermos em nossa Pesquisa Piloto que haviam falhas repetidas na 

utilização das NTIC, partimos em busca do aprimoramento das práticas didático-

pedagógicas para o uso da TV e vídeo em sala de aula, sendo a Central de 

Tecnologia o nosso laboratório.   

Os professores que compartilhavam uma visão de mundo dogmática, 

desde o processo pelo qual foram treinados para o seu trabalho, com uma 

formação universitária semelhante, fizeram adesão aos novos paradigmas, já que 

as idéias fervilhavam, surgindo novas teorias no que se refere ao uso das NTIC, 

a partir de anomalias já conhecidas.   

O grupo de professores que atingiu os resultados esperados, 

desmistificando visões clássicas sobre as ciências, solucionou os puzzles 

(quebra-cabeças) que lhes colocamos, através de experimentos controlados, 

visto que analisamos suas metodologias de ensino de acordo com conceitos já 

previstos, podendo ser reconstituídas em outros lugares. 

Seria o caso de perguntarmos se as Novas Tecnologias da Informação e 

da Comunicação (NTIC) estão revalorizando fatores psicológicos, sociais, 

educacionais e globais no processo de ensino e aprendizagem. 

Por acreditarmos que o ensino está em crise, a implosão da informação 

exige novos meios e novos métodos.  Os meios de comunicação tornam 

anacrônicos os métodos tradicionais de ensino.   

O aluno pode, com relativa facilidade, estar mais atualizado do que o 

professor, resultado de uma formação obsoleta, onde ele não é treinado para 

desenvolver suas capacidades de selecionar e descartar informações e tomar 

decisões pensamentais, junto com a participação ativa e criativa dos alunos, que, 
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para esse efeito, formarão uma equipe de trabalho, da qual o professor é apenas 

o mediador, o coordenador. 

As concepções sobre a natureza do conhecimento científico envolvem 

noções quanto ao modo como alcançamos o conhecimento, em qualquer campo 

do saber.  Podem, portanto, influenciar nossa prática docente.  Por isso, é 

importante aprofundar as relações entre questões pedagógicas e epistemológicas 

na educação em Ciências.   

 

2.1 – Aprendizagem e Desenvolvimento – Lev Vygotsky 

2.1.1 – A Teoria de Vygotsky 

Lev Vygotsky, filólogo, semiólogo, professor, dedicou-se nos campos da 

pedagogia e psicologia.  Deu várias palestras em escolas e faculdades sobre 

pedagogia, psicologia e literatura. Viveu na Rússia em plena efervescência da 

Revolução Comunista.  Partidário da revolução russa sempre acreditou em uma 

sociedade mais justa sem conflito social e exploração. 

Vygotsky cruzou a psicologia do século passado deixando atrás de si um 

longo rastro cuja influência ainda não se exauriu.  A enorme atividade que ele 

exercia, refletia a energia ilimitada da União Soviética durante a década que se 

seguiu à Revolução.  Vygotsky e seu círculo foram movidos pela empolgação do 

maior experimento em ciências sociais da história: criar a primeira sociedade 

baseada em princípios socialistas. 

Há várias interpretações dos objetivos de Vygotsky.  Ele pretendia, por um 

lado, reorganizar a psicologia sobre fundamentos marxistas e, por outro, buscar 

soluções para os sérios problemas da sociedade soviética, tais como a 

educação, contando com altos índices de analfabetismo, e os problemas 

negligenciados da defectologia. 

LEV VYGOTSKY
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O trabalho de Vygotsky é vasto, não apenas porque seus escritos se 

estendem por milhares de páginas, mas por ele ter sido um inovador em múltiplos 

campos e ter agido como o núcleo de um círculo intelectual. 

Vygotsky foi um pedagogo antes de se tornar um psicólogo.  Existe uma 

profunda relação entre estas profissões, porque um elemento essencial de sua 

teoria é que as funções mentais superiores são formadas durante a aculturação 

das crianças.  Na época do nascimento o organismo está completamente 

formado (sua estrutura biológica já está formada), embora não esteja 

completamente “humanizado”.  Nós nos tornamos humanos pela interiorização da 

cultura. 

O homem vive e atua em um meio social.  Sente necessidades e procura 

satisfazê-las, recebe informação do meio circundante e por ele se orienta, forma 

imagens conscientes da realidade, cria planos e programas de ação, experimenta 

estados emocionais e corrige os erros cometidos.  Tudo isto representa a 

atividade do homem no plano psicológico, que constitui o objeto de uma ciência: 

a Psicologia. 

É muito breve a história da Psicologia como ciência.  O enfoque 

materialista do comportamento do homem foi, séculos a fio, combatido pela 

filosofia idealista e a Igreja, que viam na consciência do homem uma 

manifestação da sua vida espiritual, considerando que esta não obedecia às 

mesmas leis a que se subordinava toda a natureza material e por isto sua análise 

não podia ser feita a partir da explicação causal dos fenômenos.   

Os filósofos assumiam diferentes posições em relação à consciência, 

considerando-a manifestação da razão divina ou resultado de sensações 

subjetivas, sendo a vida psíquica inacessível à análise científica objetiva ou à 

explicação científica. 
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A divisão de todos os fenômenos em duas grandes categorias – a 

categoria dos fenômenos físicos, acessíveis à explicação causal, e a dos 

fenômenos psíquicos, inacessíveis à análise científica objetiva – foi consolidada 

pelas teses básicas da filosofia dualística de Descartes, para quem todos os 

processos físicos, incluindo-se o comportamento animal, estão subordinados às 

leis da mecânica, ao passo que os fenômenos psíquicos devem ser considerados 

como formas do espírito, cuja fonte de conhecimento pode ser encontrada 

apenas na razão ou intuição. 

A doutrina dos reflexos condicionados de Pávlov, que ele mesmo via como 

base fisiológica da ciência psicológica, exerceu influência marcante na evolução 

da Psicologia americana.  Em fins do século XIX, o psicólogo americano Edward 

Lee Thorndike começou a estudar o comportamento dos animais, aplicando 

métodos que permitiam observar como os animais adquiriam novas habilidades 

em laboratório.  Essas pesquisas serviram de base a uma nova corrente na 

Psicologia, denominada behaviorismo (ciência do comportamento) pelo psicólogo 

americano J.B. Watson.   

A tentativa de substituir a Psicologia pelo estudo do comportamento 

exterior e das leis da aquisição de habilidades complexas era reflexo da luta por 

uma Psicologia científica objetiva e teve importância progressista em sua época.  

Mas, o behaviorismo americano, como exemplo de um enfoque excessivamente 

mecanicista da atividade psíquica, iria revelar muito em breve as suas limitações 

e levar a Psicologia a uma crise não menos patente do que a crise do enfoque 

dualista dos fenômenos psíquicos. 

As vias para superar a crise na Psicologia foram formuladas pela primeira 

vez pelo psicólogo soviético Lyev Semiônovitch Vigotsky (1896-1934); elas se 

converteram na base para a posterior evolução da Psicologia como ciência, a 

princípio na antiga URSS e em seguida além de suas fronteiras. 
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No sistema das ciências psicológicas, cabe posição especial à psicologia 

genética, que permite abordar os processos psíquicos superiores do homem 

como produto da evolução, estudando a formação (gênese) das formas 

superiores de atividade psíquica, adquirindo importância decisiva tanto para uma 

área prática como a Pedagogia quanto para a Psicologia geral.   Foi justamente 

graças aos êxitos da Psicologia genética, relacionados com a contribuição dada 

ao estudo dessa disciplina pelos estudiosos Jean Piaget e Lyév S. Vygotsky, que 

a Psicologia geral obteve provas convincentes de que as formas básicas dos 

processos psíquicos (percepção e ação, memorização e pensamento) possuem 

estrutura complexa que se forma no processo de evolução da criança (DE LA 

TAILLE, OLIVEIRA, DANTAS, 1992). 

O crescente volume de conhecimentos, que devem ser assimilados no 

processo de ensino escolar, exige organização mais racional dos métodos de 

ensino.  Assim, a Psicologia tem uma aplicação prática sobre a área da 

Pedagogia, já que o ensino depende substancialmente das peculiaridades 

psicológicas da criança, da idade e dos seus processos cognitivos na 

aprendizagem escolar. 

Por suas peculiaridades fundamentais, a atividade consciente do homem 

difere acentuadamente do comportamento individualmente variável dos animais.  

A atividade consciente do homem não está obrigatoriamente ligada a motivos 

biológicos.  Além do mais, a grande maioria dos nossos atos não se baseia em 

quaisquer inclinações ou necessidades biológicas.  Via de regra, a atividade do 

homem é regida por complexas necessidades, freqüentemente chamadas de 

“superiores” ou “intelectuais”.  Situam-se entre elas as necessidades cognitivas, 

que incentivam o homem à aquisição de novos conhecimentos. 

Este trabalho a respeito das idéias do judeu russo Lev Vygotsky, psicólogo 

do desenvolvimento, é muito oportuno, no momento em que a obra de Vygotsky 
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vem sendo estudada por várias pessoas no decorrer de suas atividades, tais 

como educadores, sociólogos, psicólogos e tantos outros, sendo de grande 

importância fazer uma análise substantiva de suas idéias. 

Há boas razões para o nosso interesse pela obra de Vygotsky, 

especialmente por estar centrada na idéia de emergência de novas formas na 

psyché humana sob orientação social.  A maior parte da psicologia e das ciências 

educacionais contemporâneas está em estagnação devido à perspectiva estática 

que herdaram da história das ciências sociais, que tendem a encarar a sociedade 

e os seres humanos que a constituem como entidades relativamente estáticas e 

não como sistemas complexos submetidos a processos de desenvolvimento.  

Contudo, nossa realidade cotidiana oferece evidências dessa mudança constante 

- as crianças se desenvolvem, muitas vezes, de maneira imprevisível para pais e 

professores. 

 

2.1.2 – Pressupostos 

O momento histórico vivido por Vygotsky, na Rússia pós-Revolução, 

contribuiu para definir a tarefa intelectual a que se dedicou, cujo objetivo teórico 

implica uma abordagem qualitativa, interdisciplinar e orientada para os processos 

de desenvolvimento do ser humano. 

As três idéias centrais, as quais nomeamos aqui pressupostos, 

acrescentando, para uma melhor compreensão do trabalho, a zona de 

desenvolvimento proximal, e que podemos considerar como os pilares básicos do 

pensamento de Vygotsky são: 1o) as funções psicológicas têm um suporte 

biológico, pois são produtos da atividade cerebral; 2o) o funcionamento 

psicológico fundamenta-se nas relações sociais entre o indivíduo e o mundo 

exterior, as quais se desenvolvem num processo histórico; 3o) a relação 
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homem/mundo é uma relação mediada por sistemas simbólicos.  Essas idéias 

serão brevemente delineadas a seguir, destacando o conceito de interação, 

símbolos e mediação, levando em consideração, também, o conceito de zona de 

desenvolvimento proximal, devido à importância que Vygotsky dá ao papel do 

outro social no desenvolvimento dos indivíduos, sendo a formulação desse 

conceito específico essencial para a compreensão de suas idéias sobre as 

relações entre desenvolvimento e aprendizagem.  

Da mesma forma que não faltam levantamentos sobre a ciência cognitiva, 

a crescente indústria de Vygotsky oferece muitas sínteses úteis além das 

reedições e das novas traduções dos textos originais em russo.  Nós não 

precisamos repetir tanto as idéias encontradas, mas refiná-las com um olho 

voltado para a aprendizagem e desenvolvimento. 

As quatro idéias fundamentais da teoria vygotskiana são: o objetivo de seu 

trabalho (desenvolvimento); os processos pelos quais o desenvolvimento é 

realizado (controle, mediação e internalização); o contexto do desenvolvimento 

(atividade); e os correlatos neurológicos do desenvolvimento (as bases cerebrais 

do pensamento superior). 

A obra de Vygotsky baseia-se em mudança e crescimento, princípio 

orientador que ele expõe em Pensamento e Linguagem (VYGOTSKY, 1987, p. 

51): “O que unifica todas essas investigações é a idéia de desenvolvimento”.  

Vygotsky aceita a fundamentação histórica e cultural do desenvolvimento e a 

visão marxista clássica de que o desenvolvimento é teleológico – o progresso em 

direção a um estado final melhor.  Isto liga duplamente o desenvolvimento ao 

mundo. 

O pensamento superior, ou a metaconsciência, se desenvolve.  Pensar é 

algo a ser dominado; a racionalidade reside na organização da significação 
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pessoal a serviço do controle voluntário do pensamento e do comportamento.  

Vygotsky (1987), coloca a questão de forma sucinta: para as crianças pequenas, 

as quais se encontram nos estágios iniciais do desenvolvimento do pensamento 

superior, pensar é lembrar, à medida que o pensamento se desenvolve, a 

criança, então, lembra-se para pensar. 

A metaconsciência possui três características essenciais: primeiramente, é 

aprendida, dependendo, portanto, do ambiente e do desempenho pessoal.  Em 

segundo lugar, por ser um comportamento aprendido, seu conteúdo reside no 

contexto cultural e sócio-histórico exterior ao aprendiz.  Em terceiro lugar, é 

específica de uma área. O pensamento superior como conteúdo sociocultural, 

específico de uma tarefa e aprendido remete à ciência cognitiva de diversas 

maneiras. 

Se o pensamento superior é sociocultural, então o senso comum nos diz 

que a metaconsciência surge à proporção que os indivíduos tornam-se 

socializados. Na teoria vygotskiana, o indivíduo não é engolido por uma 

sociedade homogeneizadora; ao contrário, a sociedade precede o indivíduo e 

fornece as condições que permitem o surgimento do pensamento individual.   

A metaconsciência é, antes de qualquer coisa, uma propriedade do grupo 

social e é, então, apropriada pelo indivíduo que pode, por sua vez, reposicioná-la 

no grupo.  O pensamento superior é ao mesmo tempo duplo e fluido, sendo 

transmitido do grupo para o indivíduo e novamente para o grupo. 

Em princípio, é difícil aceitar essa explicação, em particular com relação às 

crianças, porque, como observa Piaget, não parece haver “uma vida social real 

entre crianças com menos de 7 ou 8 anos”.  Vygotsky derrubou essa visão do 

desenvolvimento, notavelmente em sua crítica da explicação da fala egocêntrica 

dada por Piaget. 
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A postulação de que o cérebro, como órgão material, é a base do 

funcionamento psicológico, abrange o homem enquanto espécie biológica, 

possuindo uma existência material que define limites e possibilidades para o seu 

desenvolvimento.  Dadas as imensas possibilidades de realização humana, a 

plasticidade do cérebro é essencial, pois pode servir a novas funções, criadas na 

história do homem, sem que sejam necessárias transformações no órgão físico. 

A concepção de uma base material em desenvolvimento ao longo da vida 

do indivíduo e da espécie está diretamente ligada ao segundo pressuposto do 

trabalho de Vygotsky, que toca o outro extremo do funcionamento humano - o 

homem transforma-se de biológico em sócio-histórico, num processo em que a 

cultura é parte essencial da constituição da natureza humana. 

O papel central atribuído à mente pela abordagem da escola sócio-

histórica e o papel especial que os dados transculturais têm no desenvolvimento 

de suas teorias ficaram claros nas primeiras publicações inglesas de suas idéias, 

no fim da década de 20 e no início da de 30.  Resumidamente, o postulado 

fundamental de suas abordagens é que as funções psicológicas humanas 

diferem dos processos psicológicos de outros animais porque são culturalmente 

mediadas, historicamente desenvolvidas e emergem da atividade prática. 

A teoria de Vygotsky está hoje conhecendo uma rápida difusão na 

psicologia ocidental, após quase meio século de censura em seu próprio país de 

origem, constituindo um dos paradigmas que maior atração exercem na 

psicologia e na educação. 

Para Vygotsky, o conhecimento não procede apenas do contato com os 

objetos, nem de uma programação inata pré-formada no sujeito, mas, é 

resultante tanto da relação recíproca do sujeito com seu meio, quanto de 

articulações e desarticulações do sujeito com seu objeto.  Dessa forma, não 
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adianta o professor transmitir informações para os alunos, pois o conhecimento é 

constituído a partir da interação do sujeito com o meio em que vive. Muitas 

teorias sobre aprendizagem parecem concordar com a idéia de que a 

aprendizagem é um processo de construção de relações.  O processo de 

aprendizagem se daria em virtude do fazer e do refletir sobre o fazer, sendo 

fundamental no professor o “saber”, o “saber fazer” e o “saber fazer fazer”.  

Nessa perspectiva, o ensino dá lugar à idéia de mediação (VYGOTSKY, 1987). 

 

2.1.3 – Linguagem 

A linguagem é o sistema simbólico básico de todos os grupos humanos.  A 

questão do desenvolvimento da linguagem e suas relações com o pensamento 

são um dos temas centrais das investigações de Vygotsky.   

Ao longo da história da espécie humana, as representações da realidade 

têm se articulado em sistemas simbólicos. Isto é, os signos não se mantêm como 

marcas externas isoladas, referentes a objetos avulsos, eles passam a ser signos 

compartilhados pelo conjunto dos membros do grupo social, permitindo a 

comunicação entre os indivíduos e o aprimoramento da interação social. 

Os sistemas de representação da realidade são socialmente dados.  É o 

grupo cultural onde o indivíduo se desenvolve que lhe fornece formas de 

perceber e organizar o real, as quais vão constituir os instrumentos psicológicos 

que fazem a mediação entre o indivíduo e o mundo. 

É importante mencionar que a dimensão sociocultural do desenvolvimento 

humano não se refere apenas a um amplo cenário onde se desenrola a vida 

individual.  Isto é, quando Vygotsky fala em cultura não está se reportando 

apenas a fatores abrangentes como o país onde o indivíduo vive, seu nível sócio-

econômico, a profissão de seus pais, mas sim, do grupo cultural como 
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fornecendo ao indivíduo um ambiente estruturado, onde todos os elementos são 

carregados de significado.  

Toda a vida humana está impregnada de significações e a influência do 

mundo social se dá por meio de processos que ocorrem em diversos níveis.   A 

interação social, seja diretamente com outros membros da cultura, seja através 

dos diversos elementos do ambiente culturalmente estruturado, fornece a matéria 

prima para o desenvolvimento psicológico do indivíduo. 

A cultura, entretanto, não é pensada em Vygotsky como algo pronto, um 

sistema estático ao qual o indivíduo se submete. A vida social é um processo 

dinâmico, onde cada sujeito é ativo e onde acontece a interação entre o mundo 

cultural e o mundo subjetivo de cada um.   

O processo de desenvolvimento do ser humano, marcado por sua inserção 

em determinado grupo cultural, se dá de fora para dentro. 

As origens das funções psicológicas superiores devem ser buscadas nas 

relações entre o indivíduo e os outros homens. Para Vygotsky (1987; 1988), o 

fundamento do funcionamento psicológico tipicamente humano e social é, 

portanto, histórico.  Os elementos mediadores na relação entre o homem e o 

mundo - instrumentos, signos e todos os elementos do ambiente humano 

carregados de significado cultural – são fornecidos pelas relações entre os 

homens.  Os sistemas simbólicos, e particularmente a linguagem, exercem um 

papel fundamental na comunicação entre os indivíduos e no estabelecimento de 

significados compartilhados que permitem interpretações dos objetos, eventos e 

situações do mundo real. 

Os processos mentais superiores que caracterizam o pensamento 

tipicamente humano – ações conscientemente controladas, atenção voluntária, 

memorização ativa, pensamento abstrato, comportamento intencional - são 
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processos mediados por sistemas simbólicos. Como a linguagem é o sistema 

simbólico básico, a questão do desenvolvimento da linguagem e suas relações 

com o pensamento ocupam lugar central na obra de Vygotsky.  Ele trabalha com 

duas funções básicas da linguagem.   

A principal função é a de intercâmbio social; é para se comunicar com 

seus semelhantes que o homem cria e utiliza sistemas de linguagem.  É a 

necessidade de comunicação que impulsiona, inicialmente, o desenvolvimento da 

linguagem.  A segunda função da linguagem é a de pensamento generalizante.  

A linguagem ordena o real, agrupando todas as ocorrências de uma mesma 

classe de objetos, eventos, situações, sob uma mesma categoria conceitual.   

Para que a comunicação com outros indivíduos seja possível de forma 

mais sofisticada, não basta que a pessoa manifeste estados gerais como 

desconforto ou prazer. É necessário que sejam utilizados signos, compreensíveis 

por outras pessoas, que traduzam idéias, sentimentos, vontades, pensamentos, 

de forma bastante precisa. 

A função de pensamento generalizante é que torna a linguagem um 

instrumento de pensamento; a linguagem fornece os conceitos e as formas de 

organização do real que constituem a mediação entre o sujeito e o objeto do 

conhecimento.  O desenvolvimento da linguagem e suas relações com o 

pensamento são questões centrais na obra de Vygotsky. 

É a função generalizante da linguagem que a torna um instrumento do 

pensamento. Ao utilizar a linguagem o ser humano é capaz de pensar de uma 

forma que não seria possível se ela não existisse: a generalização e a abstração 

só se dão pela linguagem. 
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O desenvolvimento da linguagem e suas relações com o pensamento são 

questões centrais na obra de Vygotsky e são por ele abordadas de forma 

complexa e multifacetada. 

Tendo sido contemporâneo de Piaget, Vygotsky elaborou uma teoria que 

tem por base o desenvolvimento do indivíduo como resultado de um processo 

sócio-histórico e o papel da linguagem e da aprendizagem neste 

desenvolvimento.  Vygotsky discordava da noção piagetiana de que há estruturas 

psicológicas na mente humana que são essencialmente independentes do 

contexto, do conteúdo, da tarefa e de fatores sociais, e adotou a idéia de que as 

capacidades cognitivas das crianças são construídas em interação com as 

oportunidades e orientação proporcionadas pelo ambiente.   

Para Vygotsky (1987; 1988), portanto, o desenvolvimento cognitivo está 

muito ligado aos âmbitos cultural e social e, em conseqüência, é fortemente 

dependente da linguagem.  Segundo ele, as origens da vida consciente e do 

pensamento abstrato deveriam ser procuradas na interação do organismo com as 

condições de vida social e nas formas histórico-sociais de vida da espécie 

humana e não, como muitos acreditavam, no mundo espiritual e sensorial dos 

homens.  Sendo, portanto, necessário analisar o reflexo do mundo exterior no 

mundo interior dos indivíduos a partir da interação destes com a realidade. 

 

2.1.4 – Mediação 

Um conceito central para compreendermos o fundamento sócio-histórico 

do funcionamento psicológico é o conceito de mediação, de grande importância 

em nosso trabalho - que nos remete ao terceiro pressuposto vygotskiano, 

conforme explicamos anteriormente – a relação do homem com o mundo não é 
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uma relação direta, mas uma relação mediada, sendo os sistemas simbólicos os 

elementos intermediários entre o sujeito e o mundo (VYGOTSKY, 1987). 

A teoria vygostkyana nos remete à questão da psicologia social.  Observa-

se também que o processo de aprendizagem pode e deve ser mediado por outra 

pessoa, atuando o professor como mediador do processo.  

A noção de aprendizagem social indica o fato de que o comportamento 

pode ser adquirido e modificado independentemente da ação de reforços. Pode–

se dizer que, em grande parte, a aprendizagem ou aquisição de novos 

comportamentos é determinada por processos cognitivos e sensoriais. A 

presença de fatores de reforço e incentivos parece atuar, principalmente, como 

elemento facilitador da aprendizagem. Decorre daí que a aprendizagem se 

processa de maneira mais eficiente, se incentivos e reforços estiverem presentes. 

No entanto, se isto não ocorre, a aquisição de padrões diferentes de 

comportamento pode ocorrer, da mesma forma. 

Vygotsky dedicou-se, principalmente, ao estudo daquilo que chamamos de 

funções psicológicas superiores ou processos mentais superiores. Isto é, 

interessou-se por compreender os mecanismos psicológicos mais sofisticados e 

complexos, que são típicos do ser humano e que envolvem o controle consciente 

do comportamento, a ação intencional e a liberdade do indivíduo em relação às 

características do momento e do espaço presentes.   

Em termos genéricos, mediação é o processo de intervenção de um 

elemento intermediário numa relação; a relação deixa de ser direta e passa a ser 

mediada por esse elemento. 

O processo simples estímulo-resposta é substituído por um ato complexo.  

A presença de elementos mediadores, intermediários entre o estímulo e a 
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resposta, introduz um elo a mais nas relações organismo/meio, tornando-as mais 

complexas. 

Vygotsky trabalha, então, com a noção de que a relação do homem com o 

mundo não é uma relação direta, mas, fundamentalmente, uma relação mediada.  

As funções psicológicas superiores apresentam uma estrutura tal que entre o 

homem e o mundo real existem mediadores, ferramentas auxiliares da atividade 

humana. Ao longo do desenvolvimento do indivíduo as relações mediadas 

passam a predominar sobre as relações diretas. 

Vygotsky trabalha com a função mediadora dos instrumentos e dos signos 

na atividade humana, fazendo uma analogia entre o papel dos instrumentos de 

trabalho na transformação e no controle da natureza, e o papel dos signos 

enquanto instrumentos psicológicos, ferramentas auxiliares no controle da 

atividade psicológica.  E é justamente nesta analogia que os signos aparecem 

como marcas externas, que fornecem um suporte concreto para a ação do 

homem no mundo. 

Num sentido amplo, a mediação é “toda intervenção de um terceiro 

elemento que possibilita a interação entre os termos de uma relação (COHN, 

1971). Mais especificamente, é utilizada para designar a função dos sistemas de 

signos na comunicação entre os homens e na construção de um universo sócio-

cultural. 

Ao longo da evolução da espécie humana e do desenvolvimento de cada 

indivíduo, ocorrem, entretanto, duas mudanças qualitativas fundamentais no uso 

dos signos.  Por um lado, a utilização de marcas externas vai se transformar em 

processos internos de mediação; esse mecanismo é chamado de processo de 

internalização.  Por outro lado, são desenvolvidos sistemas simbólicos, que 

organizam os signos em estruturas complexas e articuladas.  Ambos são 
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essenciais para o desenvolvimento dos processos mentais superiores e 

evidenciam a importância das relações sociais entre os indivíduos na construção 

dos processos psicológicos. 

 

2.1.5 – Interação 

A teoria interacionista vygotskyana retrata a visão do homem funcionando 

necessariamente com outros, inserido em um contexto social.  Vygotsky é um 

dos estudiosos mais sensíveis à influência da cultura e do ambiente sobre o 

desenvolvimento cognitivo. 

Ele discordava da posição piagetiana de que há estruturas psicológicas na 

mente humana que são essencialmente independentes do contexto, do conteúdo 

da tarefa e de fatores sociais, e adotou a idéia de que as capacidades cognitivas 

das crianças são construídas em interação com as oportunidades e orientação 

proporcionadas pelo ambiente.  Para Lev Vygotsky, portanto, o desenvolvimento 

cognitivo está muito ligado aos âmbitos cultural e social (VYGOTSKY, 1987). 

Enquanto no referencial construtivista o conhecimento é entendido como 

ação do sujeito sobre a realidade (sendo o sujeito considerado ativo), o 

referencial histórico cultural enfatiza a construção do conhecimento como uma 

interação mediada por várias relações.  Na troca com outros sujeitos e consigo 

próprio vão se internalizando os conhecimentos, papéis e funções sociais, o que 

permite a constituição de conhecimentos e da própria consciência. 
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SÍMBOLOS 

 

                                                                           Linguagem Simbólica (Psicologia) 

O saber é a linguagem dos símbolos, é a linguagem da originalidade, onde 

cada um se inscreve diferente do outro numa mesma cultura, sendo 

intransferível.  O conhecimento é a linguagem dos conceitos (Vygotsky, 1984). A 

criança precisa passar da originalidade da experiência (saber) para a 

generalidade do conhecimento e esse processo ocorre graças à interferência do 

outro, pois a informação que vem do outro, para interferir no saber é necessária 

para a construção do conhecimento. 

Vygotsky buscou observar de forma esquemática as leis básicas que 

caracterizam a estrutura e o desenvolvimento das operações com signos em 

crianças, relacionando-os com a memória.  O interesse por esse tipo de análise 

se deve ao fato de ele acreditar que “a verdadeira essência da memória humana 

(que a distingue dos animais) está no fato de os seres humanos serem capazes 

de lembrar, ativamente, com a ajuda de signos” (VYGOTSKY, 1984, p. 58).  

Isto era coerente com a idéia de que a internalização dos sistemas de 

signos (a linguagem, a escrita, o sistema de números) produzidos culturalmente 

provoca mudanças cruciais no comportamento humano. 

Desse modo, os sistemas simbólicos (entendidos como sistemas de 

representação da realidade), especialmente a linguagem, funcionam como 

elementos mediadores que permitem a comunicação entre os indivíduos, o 

estabelecimento de significados compartilhados por determinado grupo cultural, a 

percepção e a interpretação dos objetos, eventos e situação do mundo 

circundante.   
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É por essa razão que Vygotsky afirma que os processos de funcionamento 

mental do homem são fornecidos pela cultura, através da mediação simbólica. 

É interessante retomar as idéias de Vygotsky que têm particular relevância 

para a área de educação.  Em primeiro lugar, sua postulação de que o 

desenvolvimento do indivíduo deve ser olhado de maneira prospectiva, estando o 

conceito de zona de desenvolvimento proximal ligado a esta postulação, que 

marca, como mais importante no percurso do desenvolvimento, aqueles 

processos que já estão presentes no indivíduo, mas ainda não se consolidaram 

(OLIVEIRA, 1992).   Essa concepção é central para a educação, na medida em 

que imprime claramente uma abordagem genética ao estudo do funcionamento 

psicológico; a idéia de transformação, essencial ao conceito de educação, ocupa 

lugar de destaque nas colocações de Vygotsky. 

Em segundo lugar, é fundamental para a educação a idéia de que os 

processos de aprendizagem movimentam os processos de desenvolvimento.  O 

percurso do desenvolvimento humano se dá “de fora para dentro”, por meio da 

internalização de processos interpsicológicos (OLIVEIRA, 1992).  A escola, 

enquanto agência social explicitamente encarregada de promover a 

aprendizagem das crianças e jovens das sociedades letradas, tem um papel 

essencial na promoção do desenvolvimento psicológico dos indivíduos. 

Finalmente, destaca-se nas postulações de Vygotsky a importância da 

atuação dos outros membros do grupo social na mediação entre a cultura e o 

indivíduo e na promoção dos processos interpsicológicos que serão 

posteriormente internalizados.  “A intervenção deliberada dos membros mais 

maduros da cultura na aprendizagem das crianças é essencial ao seu processo 

de desenvolvimento” (VYGOTSKY, 1987, p. 92).  A intervenção pedagógica do 

professor tem, pois, um papel central na trajetória dos indivíduos que passam 

pela escola. 
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Os postulados de Vygotsky parecem apontar para a necessidade de 

criação de uma escola bem diferente da que conhecemos.  Uma escola em que 

as pessoas possam dialogar, duvidar, discutir, questionar e compartilhar saberes.  

Onde há espaços para as transformações, para as diferenças, para o erro, 

para as contradições, para a colaboração mútua e para a criatividade.  Uma 

escola em que o conhecimento já sistematizado não é tratado de forma 

dogmática e esvaziado de significado. 

 

2.2 – Relação entre aprendizagem, desenvolvimento e as novas tecnologias 
da informação e da comunicação 

A relação entre aprendizagem e desenvolvimento talvez seja ainda o mais 

obscuro de todos os problemas básicos necessários à aplicação de teorias do 

desenvolvimento aos processos educacionais.  Nos últimos anos, tem-se 

observado em Psicologia um interesse crescente pelos trabalhos da chamada 

Escola Soviética e, mais especificamente, pelas pesquisas e elaborações 

teóricas de Vygotsky (LEITE, 1991).    

Este breve trabalho tem por objetivo esboçar algumas considerações a 

respeito dos pressupostos e dimensões básicas do pensamento de Lev Vygotsky, 

observando-se aspectos relativos à aprendizagem e desenvolvimento. 

Desenvolvimento e aprendizagem são dois problemas diferentes. O 

desenvolvimento do conhecimento é um processo espontâneo situado no 

contexto geral biológico e psicológico, se relacionando com a totalidade das 

estruturas do conhecimento. 

A aprendizagem, em geral é provocada por situações, por um 

experimentador psicológico ou por um professor, ou por uma situação externa.     
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A aprendizagem é o processo pelo qual o indivíduo adquire informações, 

habilidades, atitudes, valores etc. a partir de seu contato com a realidade, o meio 

ambiente, as outras pessoas.  É um processo que se diferencia dos fatores inatos 

(a capacidade de digestão, por exemplo) e dos processos de maturação do 

organismo, independentes da informação do ambiente (a maturação sexual, por 

exemplo). 

O ser humano não aprende sozinho. Compreender, portanto, é uma 

operação que toca no mais essencial da constituição do ser. Por isso máquina 

alguma poderá pensar como um ser humano, pois jamais o conhecimento 

“produzido” por ela será capaz desta dimensão inconsciente que envolve a 

inteligência e o processo de aprender. O ensino não pode corresponder 

simplesmente ao desenvolvimento e sim se adiantar a ele, promovendo 

aprendizagens que levem ao desenvolvimento.  

Vygotsky considera o papel da instrução um fator positivo, no qual a 

criança aprende conceitos socialmente adquiridos de experiências passadas e 

passarão a trabalhar com essas situações de forma consciente.  Se uma 

transformação social pode alterar o funcionamento cognitivo e pode reduzir o 

preconceito e conflitos sociais, então esses processos psicológicos são de 

natureza social.   

A criança, no início de sua vida, tem apenas sensações orgânicas – tensão 

– dor – calor, principalmente nas áreas mais sensíveis.  Quando a criança deixa 

de sofrer influência desses processos biológicos, passa a perceber a realidade.  

A criança passa a ver o mundo com sua própria visão, administrando sob seu 

ponto de vista.  Ela progride na formação de conceitos após dominar o abstrato e 

combinar com pensamentos mais complexos e avançados.  Na continuação da 

educação os conceitos tornam-se concretos, aplicam-se as habilidades 
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aprendidas, por instruções, e as adquiridas em experiências de convivência 

social. 

Para Vygotsky, método é algo para se praticado e não aplicado como o fim 

justificando os meios, nem uma ferramenta para alcançar resultados. 

Vygotsky e Piaget avaliaram as forças individuais e sociais em 

desenvolvimento. Ambos relacionam social-individual, mas, é Vygotsky que 

focaliza mais o social, dando-lhe um papel específico no desenvolvimento. O que 

se transfere não são apenas conhecimentos, mas também atitudes e hábitos. As 

crianças vinculam-se mais fortemente nos primeiros anos ao adulto que atua 

como a principal pessoa que cuida delas, podendo ser a mãe ou o pai, avô/avó 

ou outro parente, ou alguém sem laço de sangue algum, tal como o professor. 

Para Vygotsky, o desenvolvimento mental das crianças é um processo 

contínuo de aquisição de controle ativo sobre funções inicialmente passivas.  No 

momento em que elas desenvolvem um método para guiarem a si mesmas, e 

quando elas organizam sua própria atividade de acordo com uma forma social de 

comportamento, conseguem, com sucesso, impor a si mesmas uma atitude 

social. 

Em Vygotsky, justamente por sua ênfase nos processos sócio-históricos, a 

idéia de aprendizagem inclui a interdependência dos indivíduos envolvidos no 

processo.  O termo que ele utiliza em russo (obuchenie) significa algo como 

“processo de ensino-aprendizagem”, incluindo sempre aquele que aprende, 

aquele que ensina e a relação entre essas pessoas.  O conceito de 

aprendizagem em Vygotsky tem um significado mais abrangente, sempre 

envolvendo interação social. 

O desenvolvimento humano, a aprendizagem e as relações entre 

desenvolvimento e aprendizagem são temas centrais nos trabalhos de Vygotsky.  
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Sua preocupação com o desenvolvimento do homem está presente em toda sua 

obra, buscando compreender a origem e o desenvolvimento dos processos 

psicológicos ao longo da história da espécie humana e da história individual. 

Esse tipo de abordagem, que enfatiza o processo de desenvolvimento, é 

chamado de abordagem genética (referindo-se à gênese, isto é, uma abordagem 

centrada no processo de construção dos fenômenos psicológicos ao longo do 

desenvolvimento humano) e é comum a outras teorias psicológicas.   

As teorias de Jean Piaget e de Henri Wallon (DE LA TAILLE, OLIVEIRA, 

DANTAS, 1992) são as mais completas e articuladas teorias genéticas do 

desenvolvimento psicológico de que dispomos.  Diferentemente desses dois 

estudiosos, Vygotsky não chegou a formular uma concepção estruturada do 

desenvolvimento humano, a partir da qual pudéssemos interpretar o processo de 

construção psicológica do nascimento até a idade adulta.   

Ao lado de sua preocupação constante com a questão do 

desenvolvimento, Vygotsky enfatiza, em sua obra, a importância dos processos 

de aprendizagem.  Para ele, desde o nascimento da criança, a aprendizagem 

está relacionada ao desenvolvimento e é “um aspecto necessário e universal do 

processo de desenvolvimento das funções psicológicas culturalmente 

organizadas e especificamente humanas” (VYGOTSKY, p.101, 1987).   Existe um 

percurso de desenvolvimento, em parte definido pelo processo de maturação do 

organismo individual, pertencente à espécie humana, mas é a aprendizagem que 

possibilita o despertar de processos internos de desenvolvimento que, não fosse 

o contato do indivíduo com certo ambiente cultural, não ocorreriam. 

Vygotsky colocou uma concepção bastante diferente de criança. Ele 

afirmou que mecanismos naturais governam o comportamento da criança, porém, 

antes de 2 anos de idade, a criança participa das relações sociais.  Mecanismos 

biológicos operam durante curto espaço de tempo.  Porém, eles são substituídos 
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rapidamente através de influências sociais.  Assim que a infância termine, o 

indivíduo começa a participar de relações sociais, que formam o contexto 

desenvolvente de crianças constituem a natureza da criança. Vygotsky 

considerou a criança como um indivíduo social, Piaget a considerou como anti-

social.  Para Vygotsky, relações sociais constituem a psicologia da criança desde 

o começo.  Para Piaget, relações sociais são secundárias à natureza biológica da 

criança. 

“Percepção, raciocínio, memória, emoções, necessidades, motivos, o uso 

da personalidade nos meios sociais (como conceitos lingüísticos), como os 

sistemas operacionais, são funções naturais determinadas por mecanismos 

biológicos” (VYGOTSKY, 1984).  Trabalhando com vítimas da guerra e da 

revolução russa, Vygotsky deparou-se com uma variedade de traumas somáticos 

e psicológicos.  Trabalhando com esses sujeitos, verificou que poderiam ser 

tratados com artefatos.  O apoio social torna-se um fator de encorajamento e 

orientação, compensando as deficiências físicas e psicológicas. 

Essa concepção de que é a aprendizagem que possibilita o despertar de 

processos internos do indivíduo liga o desenvolvimento da pessoa à sua relação 

com o ambiente sócio-cultural em que vive e à sua situação de organismo que 

não se desenvolve plenamente sem o suporte de outros indivíduos de sua 

espécie.  E essa importância que Vygotsky dá ao papel do outro social no 

desenvolvimento dos indivíduos cristaliza-se na formulação de um conceito 

específico dentro de sua teoria, essencial para a compreensão de suas idéias 

sobre as relações entre desenvolvimento e aprendizagem: o conceito de zona de 

desenvolvimento proximal. 
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2.2.1 – Zona de Desenvolvimento Proximal – ZDP 

Vygotsky (1987) afirma que “a experiência mostra que o ensino de 

conceitos é impossível. Um professor que tentar fazer isto ocorrerá num 

verbalismo vazio, uma repetição de palavras pela criança, semelhante a um 

papagaio, que simula um conhecimento dos conceitos correspondentes, mas que 

na realidade oculta um ”vácuo”. A aprendizagem, criando o que Vygotsky 

denominou de “zona de desenvolvimento proximal”, desperta vários processos 

internos capazes de operar somente quando a criança interage com pessoas em 

seu ambiente. Mais uma vez, sua concepção destaca o valor do interlocutor, 

papel representado na escola pelo professor, como alguém que dialoga com a 

criança no seu desenvolvimento. 

Não podemos perder a visão filosófica de Vygostsky, inerente a uma 

psicologia baseada nas premissas marxistas.  Além disso, ele estava escrevendo 

durante os anos de 1920 e 1930, quando a teoria russa marxista era ortodoxa. 

É possível ver duas linhas nos escritos de Vygotsky que foram 

revolucionárias da perspectiva marxista em seu tempo e espaço.  

Para Vygotsky a consciência surgia gradualmente, não mais além do que 

em sua discussão da zona de desenvolvimento proximal. A segunda linha 

relaciona-se ao coletivismo em seu sentido mais genérico: a maneira na qual as 

mentes são atingidas em uma sociedade socialista.  

A idéia de zona de desenvolvimento proximal é uma fusão da idéia de 

coletivismo e do papel da consciência. A ZDP é uma expressão direta do 

caminho no qual a divisão de trabalho se expressa em uma sociedade coletivista.  

Ela envolve uma parte não apenas de conhecimento, mas de consciência, ainda 

que uma consciência historicamente formada. Aqueles que sabem mais, aqueles 

que têm uma consciência mais elevada a dividem com aqueles que sabem 
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menos, que estão menos desenvolvidos em controle de consciência intelectual.  

No caso da criança, isto é possibilitado pelos pais e parceiros mais experientes, 

colegas da mesma idade ou de idade inferior. 

Ao desenvolver o conceito de zona de desenvolvimento proximal e outras 

teses, Vygotsky oferece elementos importantes para a compreensão de como se 

dá a integração entre ensino, aprendizagem e desenvolvimento. 

Nessa perspectiva, é a aprendizagem que possibilita e movimenta o 

processo de desenvolvimento “a aprendizagem pressupõe uma natureza social 

específica e um processo através do qual as crianças penetram na vida 

intelectual daqueles que a cercam” (VYGOTSKY, 1984, p. 99).  Desse ponto de 

vista, a aprendizagem é o aspecto necessário e universal. 

É justamente por isso que as relações entre desenvolvimento e 

aprendizagem ocupam lugar de destaque na obra de Vygotsky, identificando dois 

níveis de desenvolvimento: um se refere às conquistas já efetivadas, que ele 

chama de nível de desenvolvimento real ou efetivo, e o outro, o nível de 

desenvolvimento potencial, que se relaciona às capacidades em vias de serem 

construídas. 

O nível de desenvolvimento real pode ser entendido como referente 

àquelas conquistas que já estão consolidadas na criança, aquelas funções ou 

capacidades que ela já aprendeu e domina, sem assistência de alguém mais 

experiente da cultura. 

O nível de desenvolvimento potencial também se refere àquilo que a 

criança é capaz de fazer, só que mediante a ajuda de outra pessoa mais 

experiente.   Este nível é, para Vygotsky, bem mais indicativo de seu 

desenvolvimento mental do que aquilo que ela consegue fazer sozinha. 
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A distância entre aquilo que ela é capaz de fazer de forma autônoma (nível 

de desenvolvimento real) e aquilo que ela realiza em colaboração com outros 

elementos de seu grupo social (nível de desenvolvimento potencial) caracteriza 

aquilo que Vygotsky chamou de “zona de desenvolvimento proximal”.  Neste 

sentido, o desenvolvimento da criança é visto de forma prospectiva, pois a “zona 

de desenvolvimento proximal define aquelas funções que ainda não 

amadureceram, que estão em processo de maturação, Funções que 

amadurecerão, mas que estão presentes em estado embrionário” (VYGOTSKY, 

1984, p. 97). Deste modo, pode-se afirmar que o conhecimento adequado do 

desenvolvimento individual envolve a consideração tanto do nível de 

desenvolvimento real quanto do potencial. 

A aprendizagem é a responsável por criar a zona de desenvolvimento 

proximal, na medida em que, em interação com outras pessoas, a criança é 

capaz de colocar em movimento vários processos de desenvolvimento que, sem 

a ajuda externa, seriam impossíveis de ocorrer. 

O conceito de zona de desenvolvimento proximal é de extrema importância 

para o plano educacional, pois é possível verificar não somente os ciclos já 

completados, como também os que estão em via de formação, o que permite o 

delineamento da competência da criança e de suas futuras conquistas, assim 

como a elaboração de estratégias pedagógicas que a auxiliem nesse processo. 

Os objetivos gerais de atuação que os professores devem seguir, válidos e 

desejáveis em qualquer época, ainda mais agora com o desenvolvimento da 

sociedade da informação e enquadrados numa perspectiva sócio-interacionista 

de ensino-aprendizagem, definem que os professores devem despertar a 

curiosidade, desenvolver a autonomia, estimular o rigor intelectual e criar as 

condições necessárias para o sucesso da educação formal e da educação 

permanente. 
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Quanto aos alunos, a sua mudança de papel permite-lhes uma maior 

liberdade, mas também uma maior responsabilidade pela sua aprendizagem.  

Deste modo, espera-se que o ensino seja interessante e dê prazer.  A 

recompensa deve ser aprender, e não ter uma boa nota no teste. 

A recriação do processo de ensino afeta também a outro nível o que é 

ensinado: está defasada a excessiva ênfase posta na memorização de fatos e 

repetição de algoritmos, devendo-se fazer uma reorientação do ensino, de modo 

a focalizá-lo na compreensão conceptual e no planejamento processual.  Em 

suma, deve-se desenvolver modos de ensinar para compreender, o que inclui a 

exploração em profundidade de idéias-chave e a ênfase no desenvolvimento de 

capacidades para identificar e resolver problemas.  

Será viável assistir, num prazo médio razoável, a concretização das 

recomendações descritas, tomando partido do extraordinário potencial dos 

recursos eletrônicos audiovisuais, como TV Escola e Telecurso 2000?  

O primeiro tipo de metodologia para o estudo dos efeitos da utilização da 

Televisão e do Vídeo no ensino-aprendizagem, foram os denominados estudos 

comparativos, que comparavam os resultados escolares (exames e testes) dos 

alunos que aprendiam com TV e Vídeo e dos alunos que aprendiam por 

processos clássicos.  Essa metodologia foi abandonada tornando-se evidente 

que a aprendizagem é um processo demasiado complexo, que envolve muitas 

vezes interações entre tarefas específicas, características particulares dos 

alunos, e várias influências do medium e do método.  Em seu lugar foi adotada 

uma metodologia de investigação que se debruça sobre os aspectos cognitivos 

do processo de aprendizagem, e não nos resultados escolares, sendo que as 

respostas obtidas são do tipo qualitativo.  
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2.2.2 – Sócio-Construtivismo 

Atualmente existem, diversas tendências pedagógicas que apresentam, 

em comum, a visão epistemológica do conhecimento como construção do 

indivíduo em interação social, afirmando que idéias prévias influenciam 

observações e experimentos.    Priorizamos a construção teórica, destacando 

que nenhuma teoria é definitiva e que a ciência encontra-se em reformulação 

contínua. O construtivismo não dispensa a verificação empírica das formulações 

teóricas, considerando, inclusive, a influência de fatores sociais, políticos, 

econômicos e histórico sobre as ciências (VYGOTSKY, 1984). 

O sócio-construtivismo é uma poderosa corrente de pensamento, tendo-se 

imposto atualmente na Psicologia e na Educação.  O aspecto essencial é a 

construção efetuada pelo indivíduo.  Os alunos constroem o conhecimento de 

forma ativa, reinterpretando-o/reconstruindo-o de acordo com as suas 

concepções, ou representações mentais. Constrói, deste modo, novo 

conhecimento, o seu conhecimento, integrando-o com o conhecimento 

previamente existente. 

As concepções provêm e estão profundamente enraizadas nas 

experiências quotidianas de cada indivíduo.  Estas concepções raramente estão 

de acordo com os conceitos científicos das disciplinas, e de modo a ajudar os 

alunos na transição de suas concepções para os conceitos científicos, os 

professores devem criar situações de conflito (ou desequilíbrio) cognitivo. 

 

2.3 – Educação 

Repetidamente, nos últimos anos, as tendências de melhoria da escola 

pública ficaram muito aquém das expectativas reformistas.  Uma razão para este 

progresso limitado foi a ausência de uma base comum para o entendimento e a 
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correção do ensino e da escolarização.  Embora as idéias de Vygotsky estejam 

exercendo uma influência profunda sobre a educação, elas em si são 

insuficientes para construir uma teoria da educação completamente satisfatória.  

As descobertas da ciência social, cognitiva e comportamental – descobertas que 

detalharam os processos de aprendizagem nas interações sociais – devem ser 

colocadas em conjunção com o emergente entendimento neovigotskiano.  Tal 

união de princípios científicos neovigostkianos e cognitivo-comportamentais 

podem acelerar o impacto da pesquisa sobre a prática do ensino e da 

escolarização, ampliando radicalmente o poder explicativo da teoria 

neovigotskiana. 

É crucial que os professores tenham acesso ao conhecimento produzido 

nos vários campos, mas é preciso dimensionar. 

A obra de Vygotsky pode significar uma grande contribuição para a área 

da educação, na medida em que traz importantes reflexões sobre o processo de 

formação das características psicológicas tipicamente humanas e, como 

conseqüência, suscita questionamentos, aponta diretrizes e instiga a formulação 

de alternativas no plano pedagógico.  No entanto, vale ressaltar que não é 

possível encontrar, nas suas teses (como em outras propostas teóricas), 

soluções práticas ou instrumentos metodológicos de imediata aplicação na 

prática educativa cotidiana. 

Esse impedimento se deve não somente às peculiaridades de sua obra, 

como também à própria problemática envolvida no complexo estabelecimento de 

diálogo entre as teorias e a prática pedagógica.   

Vygotsky chama a atenção para o fato de que a escola, por oferecer 

conteúdos e desenvolver modalidades de pensamento bastante específico, tem 

um papel diferente e insubstituível, na apropriação pelo sujeito da experiência 
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culturalmente acumulada (OLIVEIRA, 1992).  Justamente por isso, ela representa 

o elemento imprescindível para a realização plena do desenvolvimento dos 

indivíduos (que vivem em sociedades escolarizadas) já que promove um modo 

mais sofisticado de analisar e generalizar os elementos da realidade: o 

pensamento conceitual. 

Vivemos uma espécie de “crise teórica”, particularmente no que diz 

respeito a questões relativas à psicologia da educação: Piaget tem sido a 

referência predominante nessa área e a crescente penetração do pensamento de 

Vygotsky no ideário pedagógico brasileiro parece trazer consigo a necessidade 

de uma escolha entre ele e Piaget.   

A idéia da escolha da “melhor teoria” é particularmente questionável no 

caso do confronto entre Piaget e Vygotsky.  Em primeiro lugar porque ambos nos 

legaram uma vasta produção, com contribuições à área de educação. Em 

segundo lugar porque há algumas afinidades essenciais entre as abordagens de 

ambos, que não tornariam possível uma oposição radical entre eles. 

Há diversos aspectos a respeito dos quais os pensamentos desses dois 

autores são bastante semelhantes. Ambos enfatizam a necessidade da 

compreensão da gênese dos processos que estão sendo estudados, levando em 

consideração mecanismos filogenéticos e ontogenéticos. Eles são interacionistas, 

portanto, o indivíduo é ativo em seu próprio processo de desenvolvimento  e 

consideram que o aparecimento da capacidade de representação simbólica, 

evidenciado pela aquisição da linguagem, marca um salto qualitativo no processo 

de desenvolvimento do ser humano.  A questão é, como compreender o melhor 

possível cada abordagem, para que haja um real aprimoramento da reflexão 

sobre o objeto que está sendo estudado. 
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Nesse sentido, é interessante retomar as idéias de Vygotsky que têm 

particular relevância para a área de educação.  Em primeiro lugar sua postulação 

de que o desenvolvimento do indivíduo deve ser olhado de maneira prospectiva, 

estando o conceito de zona de desenvolvimento proximal ligado a esta 

postulação, que marca, como mais importante no percurso do desenvolvimento, 

aqueles processos que já estão presentes no indivíduo, mas ainda não se 

consolidaram.  Essa concepção é central para a educação, na medida em que 

imprime claramente uma abordagem genética ao estudo do funcionamento 

psicológico; a idéia de transformação, essencial ao conceito de educação, ocupa 

lugar de destaque nas colocações de Vygotsky. 

Em segundo lugar, é fundamental para a educação a idéia de que os 

processos de aprendizagem movimentam os processos de desenvolvimento.  O 

percurso do desenvolvimento humano se dá “de fora para dentro”, por meio da 

internalização de processos interpsicológicos.  A escola, enquanto agência social 

explicitamente encarregada de promover a aprendizagem das crianças e jovens 

das sociedades letradas, tem um papel essencial na promoção do 

desenvolvimento psicológico dos indivíduos. 

Finalmente, destaca-se nas postulações de Vygotsky a importância da 

atuação dos outros membros do grupo social na mediação entre a cultura e o 

indivíduo e na promoção dos processos interpsicológicos que serão 

posteriormente internalizados.  A intervenção deliberada dos membros mais 

maduros da cultura na aprendizagem das crianças é essencial ao seu processo 

de desenvolvimento.  A intervenção pedagógica do professor tem, pois, um papel 

central na trajetória dos indivíduos que passam pela escola. 

Os postulados de Vygotsky parecem apontar para a necessidade de 

criação de uma escola bem diferente da que conhecemos.  Uma escola em que 

as pessoas possam dialogar, duvidar, discutir, questionar e compartilhar saberes.  
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Onde há espaços para as transformações, para as diferenças, para o erro, para 

as contradições, para a colaboração mútua e para a criatividade.  Uma escola em 

que o conhecimento já sistematizado não é tratado de forma dogmática e 

esvaziado de significado. 

As perspectivas teóricas de alguns autores inspirados em Gramsci 

(FREITAG, 1979; MELLO, 1988, MOSCOVICI, 1988 apud GUARESCHI, 1990, p. 

213) consideram “que a escola é o espaço fundamental para o processo das 

transformações sociais, portanto, ela deve acompanhar as transformações 

tecnológicas e científicas de nossa época e o professor é o agente desta 

transformação”. 

Contudo, a abertura de debates entre grupos de educadores é 

extremamente importante para atingir os propósitos educativos quanto à estrutura 

e condições de funcionamento desta nova escola. 

Dificilmente a escola é tomada como inadequada ou o método escolar é 

questionado.  Também as relações professor-aluno deveriam ser discutidas e 

avaliadas não só no sentido do que pensa o professor do aluno, mas também do 

que tem o aluno a dizer sobre o seu professor.  Só com base nesta reconstrução 

a educação poderá providenciar atividades escolares que vão propiciar e 

desenvolver as condições de vida em coletividade, segundo os princípios éticos e 

pedagógicos. 

Analisando os últimos estudos e investigações sobre a interação 

professor-aluno, (COLL apud BASSEDAS, 1996. p. 20) explica que se pode 

supor que: 

alguns dos fatores que explicam a função educativa das relações 
interpessoais nos primeiros anos de vida possuem um certo 
paralelismo com a interação professor-aluno: proporcionam um 
contexto significativo para a execução das tarefas escolares no 
qual se podem ‘inserir’ as suas atuações e construir 
interpretações coerentes; adequar o nível de ajuda ou de 
orientação ao nível de competência dos alunos, avaliar 
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constantemente as atividades para conseguir um ajuste ótimo da 
intervenção pedagógica, etc. 

 
Têm sido freqüentes as afirmações de que a profissão de professor está 

fora de moda, de que ela perdeu seu lugar numa sociedade repleta de meios de 

comunicação e informação.  Entretanto, no decorrer de nosso trabalho, notamos 

que há dúvidas quanto às questões de aprendizagem, que seriam resolvidas com 

a tecnologização do ensino.  Desse modo, não haveria mais lugar para os 

professores, pois os jovens aprenderiam por meio das novas tecnologias como 

televisão, vídeo, computadores.  Terá chegado o tempo em que não serão mais 

necessários os professores?  Muitas perguntas embaraçosas que confundem a 

cabeça das pessoas apavoram os professores quando são pressionados a lidar 

com equipamentos eletrônicos (LIBÂNEO, 1985).  Percebemos que o professor 

ainda é o protagonista do processo de ensino e aprendizagem. 

A presente pesquisa discute essas questões, reavaliando o papel da 

escola e dos professores na sociedade pós-moderna, caracterizada pelas novas 

tecnologias da informação e da comunicação. 

 

2.3.1 – Prática Didático-Pedagógica 

No processo ensino-aprendizagem, em qualquer contexto em que se 

esteja inserido, é necessário que se conheça as categorias que integram este 

processo como elementos fundamentais para um melhor aproveitamento da 

aprendizagem.  A pedagogia, enquanto ciência específica da educação, vem, 

cada vez mais, perdendo sua dimensão de ciência e sua importância nos 

procedimentos de sala de aula. Hoje, qualquer corrente da ciência propõe-se a 

emitir opiniões sobre questões específicas da prática pedagógica (NÓVOA, 1992; 

SAVIANI, 1991).  
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No processo de facilitação da aquisição do conhecimento é básico o 

manejo adequado da forma e/ou dos procedimentos utilizados na transformação 

do saber. É necessário ter clareza sobre o contexto teórico do qual partimos, já 

que, no mundo moderno, os educadores, de uma forma geral, vêm brincando 

com o processo ensino-aprendizagem, usando técnicas de forma errada ou mal 

compreendidas. Assim, uma professora de ciências, que teve toda sua formação 

voltada para as ciências biológicas, coloca-se na posição de profundo 

conhecedor de técnicas de transmissão de conhecimentos, sem se preocupar 

com a verdadeira função de fazer com que os alunos aprendam. Citamos as 

ciências biológicas como exemplo, por se tratar da disciplina que leciono, mas 

outros campos das ciências, quaisquer que sejam, poderiam servir como modelo.   

Pode ser que quem esteja lendo este texto há de dizer: "Mas a professora 

de ciências, assim como os professores de todas as matérias, devem ter tido a 

matéria de Didática no seu curso de licenciatura”. É verdade. Só que acreditamos 

que o curso ministrado a eles, é exercido por um professor de Didática que, ele 

mesmo, não se preocupa com ela na sala de aula, no momento de transmissão 

de conhecimentos.  

Para sustentar tal afirmação convocamos os alunos e ex-alunos da matéria 

de Didática para testemunharem sobre a qualidade da maioria destas aulas. E a 

realidade nos mostra que, para piorar a situação, normalmente são os piores 

professores. São aqueles que estão começando a lecionar. Como se a Didática 

fosse uma matéria menor. Ou seja, uma matéria para principiantes da profissão 

de professor na área de Educação (NÓVOA, 1992). 

Historicamente o professor, como detentor de um inegável poder, 

aprendeu a responsabilizar seus alunos pelo fracasso do processo de 

ensino/aprendizagem. Nesta condição, quando o aluno não aprende, a culpa é 

sempre do aluno, nunca do professor que é sábio e autoridade na matéria 
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lecionada. Nós, educadores de uma forma geral, aceitamos a idéia de que a 

responsabilidade da aprendizagem da turma nunca é do professor.  

Se um grupo de alunos não obtém rendimento satisfatório é porque são 

relapsos e não estudaram o suficiente para serem aprovados. Existem casos em 

que a metade da turma é reprovada e isso é encarado com toda a naturalidade 

pela comunidade escolar. Quando muito, dizem que o professor que reprova 

muito os alunos é "durão". Alguns professores sentem-se, inclusive, orgulhosos 

desta condição.   

Neste sentido, não é mais o professor que detém a responsabilidade 

profissional de fazer com que o aluno, objeto de seu trabalho, aprenda. Ao 

contrário, é o aluno que passa a ter a responsabilidade de aprender. Resumindo: 

se o aluno aprende, isto se deve, de fato, à competência do professor; se o aluno 

não aprende, o professor continua atestando sua competência, porque ele 

ensinou, mas os alunos não aprenderam.  

Isto perpassa pela consciência dos professores, de uma maneira geral. O 

espírito de corpo do professorado não permite sequer pensar de maneira 

diferente. Não conseguimos perceber nem mesmo que esta é nossa fundamental 

tarefa profissional. Ou seja, fazer com que os alunos aprendam. O trabalho do 

educador consiste em transmitir conhecimentos de maneira eficaz, assim como o 

médico tem por tarefa resolver o problema de saúde de seu cliente. 

A profissão de educador, neste sentido, perde totalmente sua seriedade e 

responsabilidade profissional. O professor não se apercebe da responsabilidade 

pelo resultado de seu trabalho, enquanto em outras profissões ela é absoluta e 

não se pode pensar de maneira diferente.  

No caso da medicina, o médico não pode sequer admitir o erro de 

diagnóstico. O de tratamento, então, nem pensar. Na engenharia a dimensão da 
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responsabilidade é a mesma. Já imaginaram um engenheiro projetar sem pensar 

nos resultados de seu trabalho? Lembrem do resultado de uma ação 

irresponsável de um engenheiro no caso dos edifícios Palace I e II, na Barra da 

Tijuca, no Rio de Janeiro. E assim é para o arquiteto, para o advogado, para o 

químico, para o farmacêutico, para o dentista, para o pintor de paredes, para o 

motorista do ônibus, para a empregada doméstica, para o datilógrafo, para o..., 

mas não é para o professor. Para este, o sentimento predominante é uma 

espécie de aprendeu, aprendeu; não aprendeu... azar.    

A educação talvez seja a única atividade profissional em que o trabalhador 

pode não se preocupar com a responsabilidade pelo resultado de seu trabalho. 

No caso da educação, isto é um problema a mais para o usuário (aluno!). Ou 

seja, os usuários (alunos) de uma técnica específica, exercida por profissionais 

(professores) que deveriam ter se preparado para executá-la, são exatamente os 

responsabilizados pelo fracasso dela. Enfatizamos apenas que, mesmo que isto 

não seja percebido pela maioria dos professores, a responsabilidade pedagógica 

é intrínseca a dinâmica da profissão.   

Voltando ao exemplo da medicina, é como se o paciente, que morresse 

por um erro do médico, fosse o culpado pela sua própria morte; não colaborou 

com a técnica empregada pelo médico e, por pura pirraça, morreu. Na educação 

a "morte" se dá pela má formação recebida e o mau emprego das técnicas 

aprendidas. E no caso da educação a culpa da "morte" é sempre do paciente 

(aliás, esse termo paciente também deveria ser usado para os alunos, porque, na 

maioria das vezes... haja paciência!). 

Existe na profissão de educador uma espécie de preguiça profissional, em 

que não há interesse de se efetivar um esforço para se superar as reais 

dificuldades enfrentadas no processo educativo. Assim, as desculpas são 

inúmeras: a principal é de que os alunos não se interessam em aprender, por 
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mais que os professores tentem; depois vem a questão salarial; a terrível filosofia 

do ganha pouco, produz pouco; a falta de investimento em materiais didáticos 

pela instituição costuma servir de desculpa também; tem ainda a justificativa da 

quantidade exagerada de alunos; a falta de dinheiro para comprar livros e fazer 

cursos de aperfeiçoamento; diretor autoritário que impõe regras inexeqüíveis; 

colegas que prepararam mal seus alunos nas turmas anteriores; etc (NÓVOA, 

1992; SAVIANI, 1991; SCOZ, 1998). 

É preciso que se estipulem pesquisas que tentem analisar o desempenho 

dos professores em sala de aula. Ou seja, esclarecer a eficácia do exercício 

profissional de uma determinada categoria. Trata-se de saber se o trabalho 

exercido pelos professores vem atingindo seu objetivo de provocar mudança no 

saber do aluno e se esse saber é utilizado na vida prática de cada um. 

 

2.3.2 – Prática Docente 

Uma equipe docente não convencida nem contente com o que realiza 

poderá ter de enfrentar problemas de comportamentos e/ou de aprendizagem em 

suas aulas.  Os alunos sabem captar muito bem se o que está sucedendo “vale a 

pena ou não”; intuem com grande facilidade até que ponto seus professores 

estão convencidos do valor das tarefas propostas. 

Uma professora entusiasmada com um projeto é capaz de criar um clima 

emocional propício para que as atividades de ensino e aprendizagem geradas na 

sala de aula resultem interessantes e valiosas de um ponto de vista educacional.  

O entusiasmo e o desânimo do corpo docente comunicam-se muito facilmente, 

especialmente através da linguagem não-verbal. 

Planejar, desenvolver e fazer um acompanhamento contínuo da unidade 

didática pressupõe uma figura docente reflexiva, com uma bagagem cultural e 
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pedagógica importante para poder organizar um ambiente e um clima de 

aprendizagem coerentes com a filosofia subjacente a este tipo de proposta 

curricular. 

O planejamento e organização dos espaços e materiais exigem uma 

contínua observação e avaliação de tudo o que acontece na sala de aula. 

Os professores passam a se converter no elemento motivador de 

processos de ensino e aprendizagem; em profissionais que levem os alunos a 

pensar, a questionar suas idéias, que lhes dão confiança em suas próprias 

capacidades demonstrando continuamente um interesse real por todo o trabalho 

que realizam; não lhes interessa demonstrar que sempre têm razão, que sabem 

tudo.  São capazes de estimular a colaboração e a participação de todos na sala 

de aula; saber respeitar os diferentes ritmos de aprendizagem, detectar os 

interesses ou temas que possam problematizar os estudantes, garantir o direito 

de cada aluno a ser escutado, respeitado e valorizado; etc. 

O planejamento realizado sempre precisará da ajuda e de sugestões do 

resto do corpo docente.  É preciso garantir uma estruturação adequada, tanto 

horizontal como vertical.  Ao trabalharem com este modelo integrador, os 

professores se aperfeiçoarão como profissionais reflexivos e críticos, enfrentando 

melhor os desafios de uma educação libertadora e ser capazes de comprometer-

se com ideais políticos e morais para ajudar a humanizar as sociedades atuais 

(NÓVOA, 1992; SAVIANI, 1991). 

O corpo docente precisar recuperar doses de coragem moral e capacidade 

de crítica ante o peso excessivo a cultura da objetividade, do antiintelectualismo e 

do consenso conservador. É preciso recuperar o valor da subjetividade partilhada 

e do trabalho democrático em equipe. 
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"Um professor competente se preocupa em dirigir e orientar a atividade 

mental dos alunos, de modo que cada um deles seja um sujeito consciente, ativo 

e autônomo” (LIBÂNEO, 1991, p. 252).  

A pedagogia progressista crítico-social dos conteúdos zela pela autoridade 

do professor e aquisição de conteúdos pelos alunos. Não há como se colocar 

professor e aluno em pólos diferentes ou incomunicáveis. O processo ensino-

aprendizagem se concretiza a partir do relacionamento entre o educador e o 

educando. 

"Ensinar é uma arte", alguém fez esta afirmação que vem se repetindo ao 

longo dos tempos e que, com efeito, diz muito; senão tudo, no processo 

educativo. O professor é um verdadeiro artista e o ensinar é a oportunidade que 

utiliza para ter reconhecido seu valor. A sala de aula é o palco mais difícil 

principalmente porque o artista precisa saber transmitir o que sabe, reconhecer o 

que não sabe e estimular o querer saber. Onde o improviso acaba tomando de 

conta do texto original, conforme a aceitação da platéia, buscando sempre a 

melhor maneira de cumprir seu papel suprindo a necessidade do que deve ser 

aprendido.  

O conteúdo a ser ministrado deve ser planejado de acordo com o alunado, 

sem, contudo, ignorar disciplinas aleatoriamente, porque o que se deve priorizar 

são os assuntos a serem tratados e a maneira que deverão ser enfocados. Daí 

então, dizer-se que mesmo em turmas do mesmo nível o conteúdo pode ser 

explorado de modo diferente, desde que seja seguido um plano de ensino 

previamente elaborado pelo professor e aprovado pela instituição, para que todos 

tenham a mesma oportunidade de aprender sobre determinada matéria o que 

deve ser ensinado. 
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Ao mestre cabe preparar, orientar e transmitir os conhecimentos sobre o 

tema de sua aula. É seu dever conhecer como funciona o processo ensino-

aprendizagem para descobrir o seu papel no todo e isoladamente. Pois, além de 

professor, ele será sempre ser humano, com direitos e obrigações diversas. 

O professor tem papel importantíssimo no processo educacional, pois que 

é o profissional do magistério que fomenta em seus alunos o desejo de crescer, 

aprender cada vez mais e vencer sempre todas as batalhas que surgirem ao 

longo do seu caminho, para obtenção do sonhado sucesso profissional ou até 

mesmo a satisfação pessoal.  

... Cabe ao professor-educador descobrir, efetivamente, como ser 
sujeito em diálogo com a realidade, com o aluno; ao aluno, fazer-
se sujeito em diálogo com o professor, com os demais 
companheiros, com a realidade social política, econômica e 
cultural, para que nessa busca de interação seja construída a 
universidade, que jamais poderá existir sem professor e aluno 
voltados para a criação e construção do saber engajado, por isso 
transformado (NÓVOA, 1992; LIBÂNEO, 1991). 
 

O ensino é sem dúvida a atividade principal do profissional do magistério. 

Não basta só a formação teórica para que o professor se destaque no seu grupo. 

A prática educacional é o caminho mais eficaz para obtenção do êxito docente. 

Haja vista que a Didática, como disciplina pedagógica, busca destacar-se no 

processo de ensino a partir de conhecimentos teóricos e práticos aos 

professores, visando melhores resultados dos clientes.  

 

2.3.2.1 – Processo Ensino-Aprendizagem 

A relação ensino-aprendizagem, de acordo com Libâneo (1991), revela-se 

pelo conjunto de atividades organizadas do professor e dos alunos, objetivando a 

apropriação de um saber historicamente acumulado, tendo como ponto de partida 

o nível atual de conhecimentos, experiência de vida e maturidade dos alunos.  

Esse ponto de partida implica que a relação ensino-aprendizagem pressupõe 
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uma transformação progressiva dos conhecimentos dos alunos em direção ao 

domínio do saber sistematizado (SAVIANI, 1991), sua reelaboração e aplicação 

nas situações de interação com os outros. Antes de tudo, essa relação é de 

socialização, de troca de conhecimentos aprendidos e transformados na 

interação.   

Numa ação consciente de ensinar-aprender cabe ao professor e ao aluno 

vincular o saber escolar a seus determinantes sociais a fim de que o 

conhecimento seja organizado de forma compatível com o conhecimento 

científico, sendo a objetividade e a universalidade desse saber preservada. 

A ação de ensinar, tal qual estamos aqui discutindo, põe em movimento os 

elementos constitutivos da didática – os objetivos, os conteúdos e a unidade de 

ensino-aprendizagem – numa situação didática concreta, que inclui o contexto 

sócio-cultural da escola e dos alunos, a ação docente, os recursos didáticos 

disponíveis, os conhecimentos e as experiências de vida do professor e do aluno. 

Considerando que as idéias referidas pelo conjunto da literatura didática 

têm sua importância se analisadas de forma crítica, deixando de ressaltar-se 

determinados fatores e condições, concordamos com os autores que destacam a 

ação de ensinar como uma atividade de mediação pela qual são providos as 

condições e os meios para os alunos se tornarem sujeitos ativos no processo de 

apropriação do saber sistematizado (SAVIANI, 1991; LIBÂNEO, 1991). 

 

2.3.3 – Prática Docente no Ensino de Ciências e os Recursos Audiovisuais 

Estabelecidos os objetivos (pensar, conhecer, agir), selecionados os 

conteúdos (conteúdos conceituais), escolhidos os métodos, definidas as técnicas 

e as táticas (que, em conjunto, direcionam as atividades do professor e dos 

alunos para a assimilação dos conteúdos-processos e atingir os objetivos), é 
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necessário buscar-se os meios (materiais ensino-aprendizagem) auxiliares para 

promover o processo ensino-aprendizagem. Aceita-se que a aprendizagem 

realizada através de mais de um dos sentidos seja mais durável.   

A aprendizagem é, entretanto, ainda mais promissora quando todos os 

sentidos entram em cena e quando, além disto, ela for proposta com a 

participação ativa do aluno (experiência ativa). É essencial que se entenda que a 

aprendizagem se realiza, isto é, que chega e ancora na estrutura cognitiva por 

meio dos sentidos. Nada chega ao intelecto que não seja através dos sentidos.  

Por esta razão é que a seleção e a combinação adequada de meios é muito 

importante; facilita e torna agradável a tarefa de ensinar, possibilita que as 

mensagens sejam mais facilmente expostas e incorporadas tornando, enfim, 

mais objetivo e tolerável o doloroso ato de aprender. 

Está se insistindo nestes aspectos porque o tema “meios” apresenta 

algumas concepções tradicionais que preocupam. Por exemplo: “Ver e ouvir, 

olhar e escutar têm sido e continuarão a ser as principais formas pelas quais o 

homem aprende. proporcionando os mais elaborados níveis de aprendizagem a 

base e a orientação para um aprender mais amplo e efetivo” (MEC, SEED, 1996). 

Será?  

Como a forma básica de estimular e dirigir a aprendizagem, os meios 

influem acentuadamente no comportamento, constituindo-se em uma das 

expressões máximas do ensino. A quantificação da aprendizagem é determinada 

pela correta interação da capacidade de ver e ouvir, do arranjo e forma como o 

material de ensino é utilizado.  Esses materiais de ensino são considerados em 

conjunto, envolvendo materiais diversos, como equipamentos e técnicas, 

incluindo televisão, gravações, impressos, laboratórios e materiais de 

aprendizagem automática. Estas últimas formas de comunicação são 
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responsáveis pela grande quantidade de informações que, diariamente, são 

divulgadas a todo mundo.  

Essas informações, calcadas na eficiência dos meios de comunicação, 

concorrem de maneira extraordinária, no ensino diário. Com base nessas 

afirmações e nos muitos anos de utilização de recursos audiovisuais, mais ou 

menos sofisticados, configura-se a seguinte idéia: a melhor maneira de fornecer 

informações sobre determinado assunto é fazer a associação de imagem e som.  

Será?   

As Ciências, reunindo “disciplinas essencialmente objetivas”, têm no som e 

na imagem sua melhor forma de comunicação. Para os mestres que têm algum 

conhecimento do conteúdo e de técnicas de ensino objetivas a presença dos 

equipamentos audiovisuais é, muitas vezes, um entrave ao trabalho, requerendo 

uma adaptação da sua programação ao material existente.  Este é um dos fatos 

que também concorre para que haja distorção do ensino, introduzindo conteúdos 

definidos, proporcionando (como produto final) tão-somente o conhecimento de 

conteúdos.   

Com isso, na melhor das hipóteses, as informações são desenvolvidas tal 

como foram recebidas.  A liberação e diversificação dos conteúdos programáticos 

possibilitaram uma maior dinamização do ensino de Ciências.  Com essa 

abertura, a situação do professor tornou-se bastante delicada devido à 

quantidade de informações a serem propostas aos jovens, transformando-os em 

um produto da era da comunicação. 

O professor não pode competir com os meios de comunicação. Portanto, 

cabe-lhe apenas, como peça importante do processo ensino-aprendizagem, ser 

orientador das melhores opções e atitudes que possam ser assumidas pelo 

jovem frente a um vasto conjunto de informações. Assim, novas idéias e buscas, 
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por parte do aluno, serão uma conseqüência natural do trabalho realizado pelo 

professor. Os recursos audiovisuais deverão, na realidade, constituir-se em 

materiais capazes de dinamizar o ensino, servindo como suporte para um 

aprender mais agressivo e real.  

 
2.3.4 – Práticas de Ensino de Biologia, Física e Química 

Acreditamos que a formação que o professor possui deve propiciar-lhe 

sólido conhecimento de sua disciplina, incluindo o estudo sistemático de seus 

fatos, conceitos e teorias fundamentais; a análise de seu processo de 

aprendizagem por estudantes de várias faixas de idade; a capacitação para 

selecionar, desenvolver e usar métodos e recursos adequados a seu ensino.   

O processo de formação do professor precisa, também, capacitá-lo, como 

educador, levando-o a atuar como orientador junto aos estudantes, devendo, 

inclusive, leva-lo ao desenvolvimento da capacidade de refletir e analisar 

criticamente, bem como obter informações sobre outros campos do 

conhecimento (NÓVOA, 1992). 

Os depoimentos dos professores sobre o ensino de Ciências reafirmaram 

que é um tipo de ensino teórico e, algumas vezes, memorístico. Foram 

apontados inúmeros fatores que impedem um ensino de melhor qualidade.  

Dentre eles, os mais citados foram: as condições de trabalho, especialmente 

quando se deseja utilizar as NTIC na Educação, a falta de material didático, a 

falta de Centrais de Tecnologia, o pouco tempo disponível.   

Observamos, após as entrevistas,  que há outros motivos que afetam 

sensivelmente o processo ensino-aprendizagem, isto é, insegurança, resultante 

da formação precária que os professores receberam nos cursos onde se 

diplomaram; o professor precisa estimular nos alunos a capacidade de pensar 

lógica e criticamente.  
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Na verdade, a situação não é bem assim, após análise dos professores 

que fizeram parte de nossa pesquisa.  Verificou-se que o ensino das disciplinas 

é livresco, muitas vezes memorístico, embora seja opinião geral que deva servir 

para desenvolver o raciocínio lógico e crítico dos alunos.   

Os objetivos dessas disciplinas deveriam incluir, segundo opinião dos 

professores entrevistados, entre outros, os de: valor informativo, referindo-se aos 

conhecimentos proporcionados; valor educativo ou formativo, relacionado com o 

desenvolvimento do aluno; valor prático, referindo-se à aplicação de 

conhecimentos e objetivos utilitários. 

Embora haja pequenas diferenças entre as metodologias utilizadas pelos 

professores e os objetivos desenvolvidos pelos projetos curriculares, as suas 

diretrizes gerais podem ser resumidas: fazer com que os alunos possam adquirir 

conhecimentos atualizados e representativos do desenvolvimento das ciências e 

vivenciar o processo científico. 

Contudo, a situação que encontramos nas escolas visitadas é que o 

ensino ainda continua sendo teórico, visando essencialmente à transmissão de 

informações, não dando aos alunos oportunidade de desenvolver a sua 

capacidade de raciocino. 

No Ensino Fundamental, o estudo de Biologia, Física e Química é 

englobado em uma única disciplina – “Ciências” – sendo oferecidas, Física e 

Química, simultaneamente, em uma mesma série, ou seja, na 8a. série.  Nas 5a, 

6a, e 7a séries, ensina-se Biologia. 

Há uma tradição estabelecida quanto aos programas das disciplinas de 

Ciências Naturais, que apresenta fluidez, aperiodicidade e mesmo confusões. 

Observamos, também, a partir da Pesquisa Piloto, que alguns professores 

tratam os temas de forma a terem uma relação estreita com a comunidade, 
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abordando assuntos relevantes, realizando Feiras de Ciências, Feiras de 

Conhecimento, enfim, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida de sua 

comunidade. 

Notamos, ainda, que os professores ainda vivem uma realidade de ensino 

diretivo, autoritário, coibindo a iniciativa e oportunidade de discussão dos alunos, 

indicando que na verdade eles desejam apenas “transmitir conhecimentos”. Ou 

seja, não existe harmonia entre o discurso e sua forma de agir em sala de aula. 

O conteúdo é a preocupação mais presente entre os professores.  

Contudo, não podemos dicotomizar método-conteúdo, pois a metodologia tem 

como função servir de instrumento didático para o professor, numa perspectiva 

crítica, devendo permear o processo ensino-aprendizagem.  

O tratamento metodológico do ensino-aprendizagem das Ciências 

Naturais também é precário.  Percebemos alguns desencontros, que aliados a 

outras razões, evidenciam uma crítica à formação dos professores, sua 

capacitação efetiva, especialmente quando tratamos das NTIC na Educação e 

uma apropriação dos conteúdos de forma inapropriada, o que desvincula a 

orientação teórica da prática efetiva. 

Assim, a integração de conteúdos depende da natureza da própria 

disciplina, das características dos alunos e das condições onde o processo 

ensino-aprendizagem deve transcorrer.  Pode referir-se às relações entre os 

vários elementos de uma mesma disciplina, integração intradisciplinar, ou entre 

várias disciplinas que são apresentadas simultaneamente ou em seqüência – 

integração interdisciplinar.   

A integração das várias disciplinas exige a ruptura de barreiras pelo 

trabalho comum de vários professores e a instalação de Laboratórios para o 

desenvolvimento de temas gerais, especialmente quando tratamos de Biologia, 
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Física e Química.  E estes foram pontos importantes, requisitados pelos próprios 

alunos. 

Desta forma, cabe ao professor, principalmente quando utilizam TV e 

vídeo em sala de aula, mostrar as relações entre os vários conceitos e 

fenômenos de modo a formar um conjunto coerente e retomar os assuntos 

sempre que necessário. 

Diante do exposto e frente à inevitável correção entre a formação do 

professor e o alcance dos objetivos pretendidos com a disciplina – 

principalmente quanto ao domínio do seu conteúdo básico – há requisitos 

importantes para o perfil do professor.   

A nosso ver, é imprescindível a sua formação em Ciências Naturais, o que 

significa estar habilitado através de um curso de Licenciatura Plena em Biologia, 

para os professores das 5as, 6as e 7as séries; Física ou Química para os 

professores das 8as séries.  Os cursos de Licenciatura Plena, mesmo com suas 

deficiências, capacitam minimamente para a atuação profissional no campo 

pedagógico e didático.   

O domínio em técnicas de ensino e metodologia não é suficiente para 

usá-las criticamente no desenvolvimento de conteúdos específicos de Ciências 

Naturais se não se dominam criticamente estes conteúdos. 

Na aprendizagem de Ciências Naturais, as atividades experimentais 

devem ser garantidas de maneira a evitar que a relação teoria-prática seja 

transformada numa dicotomia. As experiências despertam, em geral, um grande 

interesse nos alunos, daí termos observado que a maioria deles, em todas as 

escolas pesquisadas, solicitam um Laboratório de Ciências, o que constituiria 

momentos ricos no processo de ensino-aprendizagem.   
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Além disso, os filmes, sugestões feitas pelos alunos para que as escolas 

tenham Salas de Tecnologia, representam um recurso valioso e insubstituível 

para determinadas situações de aprendizagem: experimentos que exigem 

equipamento muito sofisticado, comportamentos de animais e plantas, técnicas 

difíceis de descrever, no nosso caso Sistema Respiratório e Circulatório, com 

microcâmeras no organismo humano; Termodinâmica; Fenômenos Físicos e 

Químicos, enfim, imagens que podem ser vistas, com a oportunidade de analisar 

e discutir o que está sendo mostrado.  

Contudo, os alunos não podem ser mantidos apenas olhando 

passivamente, pois o potencial do recurso não é totalmente aproveitado, desta 

forma, o professor precisa interromper a projeção para uma pequena discussão, 

tantas vezes quantas forem necessárias.  

Além disso, a saturação por excesso de informações transmitidas 

rapidamente faz com que os alunos não tenham tempo para assimilar. Portanto, 

na prática, observamos que a apresentação deve ser intercalada de discussões, 

a fim de tornar melhor a aprendizagem. 

Diante do exposto, não é suficiente “usar Laboratório” ou “Sala de 

Tecnologia”, para que esta prática não venha a reforçar o caráter dogmático do 

ensino de Ciências.  Considera-se mais interessante um trabalho experimental 

que dê margem à discussão e interpretação dos resultados obtidos, com o 

professor atuando no sentido de apresentar e desenvolver conceitos, leis e 

teorias envolvidos na experimentação ou nas fitas de vídeo.  

Assim, o professor será um orientador crítico da aprendizagem, 

distanciando-se de uma postura autoritária no ensino e possibilitando que os 

alunos venham a ter uma visão mais adequada do trabalho em Ciências. 
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O processo de aprendizagem supõe a relação de uma pessoa (o aprendiz) 

com outra que ensina (o professor); aprender é aprender com alguém, que será 

colocado numa determinada posição de suposto saber.  

O conhecimento anterior que o aluno já detém muitas vezes pode interferir 

na efetiva apreensão do conteúdo. 

A questão, a resposta, o lúdico, a imaginação, a construção mental 

apresentada pelo aluno, são de fundamental importância no processo da sua 

formação, uma vez que são características do adolescente.   

Pensa-se que uma das formas para atingir a dinamização da Ciência, 

emprestando-lhe uma diferente concepção em termos de sua natureza, 

características, objetividade e método, é a de formar professores 

adequadamente instrumentados, através de uma metodologia capaz de 

prescrever uma conveniente orientação didática e direcionamento científico a ser 

dado aos trabalhos a serem realizados, proporcionando a indispensável 

compreensão da Ciência, que das tarefas de classe deve surgir.  

A instrumentação do professor requer o estudo e o treinamento de 

utilização de técnicas adequadas ao ensino de Ciências, promovendo a 

dinamização dos trabalhos de classe, atendendo convenientemente aos alunos 

(competência profissional do professor).   Isto poderá ser efetivado em aula, 

através da condução da atividade docente, por meio de técnicas de ensino 

dinâmicas e apropriadas, conforme o nível e interesses circunstanciais dos 

alunos, com possibilidade de aplicação efetiva do método cientifico como norma 

de trabalho (organização do pensamento e da prática experimental) para o 

cidadão comum.   
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Seguramente, numa sala de aula onde estas variáveis são encaradas 

como um desafio constante, tanto pelo professor como pelo próprio aluno, 

haverá maior chance de efetiva e afetivamente estabelecer-se um clima fértil de 

troca de saber e aprendizagem das Ciências. 

 

2.3.5 – Plano de Ação e Estratégias Didáticas 

Um plano de trabalho integrador não pode ser forçado.  Na seleção e 

planejamento tenta-se atender a uma compensação e equilíbrio que, após o final 

da unidade didática, não deixe de lado dimensões básicas da proposta. 

Com a finalidade de ver as possibilidades de cada tópico, alguns autores 

elaboram as “redes” ou “teias de aranha” da unidade. Estas coletam de maneira 

esquemática as principais possibilidades oferecidas por cada tema de trabalho; 

as atividades, idéias básicas, conhecimentos, procedimentos e valores que 

podem orientar a ação que posteriormente será desenvolvida nas salas de aula e 

que podem ser suficientemente motivadoras para os estudantes.   

Em muitas salas de aula em que se trabalha com unidade didática quem 

mais aprende é o corpo docente. Quando este decide planejar o trabalho em sua 

sala de aula com esta filosofia curricular, sente-se no dilema de selecionar e 

optar pelos tópicos que considera de maior potencialidade educacional.    

Os recursos didáticos manejados nas situações de ensino aprendizagem 

são muito importantes, pois contribuirão decisivamente para configurar as tarefas 

escolares. A variedade de recursos disponíveis pode levar mais facilmente a uma 

variedade mais ampla de tarefas de ensino e aprendizagem; uma pobreza de 

recursos (por exemplo, só o livro-texto) favorecerá a pouca diversidade nas 

tarefas escolares planejadas. 
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É óbvio que apenas os materiais não são suficientes; o planejamento 

intencional realizado pelo corpo docente deve contemplar sua utilização. 

Em uma sociedade da informação como a atual, onde as fontes e os 

suportes informativos são tão diversos, é lógico pensar que as instituições 

escolares não podem ignorar esta peculiaridade. 

Poder entender as diferentes informações oferecidas pelos meios de 

comunicação de massa através de todo tipo de suportes faz com que as 

instituições escolares também se valham de tais recursos para educar. 

É importante ter consciência de que a realidade pode ser totalmente 

distorcida e até mesmo pode desaparecer, dependendo das formas em que a 

informação for apresentada e organizada. 

No fundo trata-se de “aprender a aprender”.  Por isso não podemos 

“mastigar” toda a informação, fazendo com que sua tarefa consista 

principalmente em dedicar-se a memorizar tudo o que é importante para o corpo 

docente. 

A transitoriedade do conhecimento atual, assim como a existência de 

perspectivas em contraposição na maioria dos núcleos de conteúdo de qualquer 

disciplina, leva-nos à necessidade de incentivar nas salas de aula formas úteis de 

avaliar a informação, de gerar e construir nova informação, de criar novas formas 

de pensar e agir no mundo em que vivem. 

A sociedade na qual vivemos já dispõe de instrumentos técnicos capazes 

de realizar muitas das funções que antes tinham de ser desenvolvidas pelo 

cérebro humano.  Se algumas das tarefas que no passado constituíam o foco 

principal dos processos de escolarização, como o puro armazenamento de 

informação, podem atualmente ser desempenhadas com uma eficácia muito 

maior graças ao desenvolvimento da tecnologia de computadores, é lógico 
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pensar que isto deve causar algum tipo de repercussão nas finalidades dos 

processos educacionais. 

É preciso que se entenda que o saber humano não dispõe de um corpo de 

conhecimentos completamente desenvolvido e aceito por todas as comunidades 

científicas e profissionais, mas que, pelo contrário, existem pressuposições e 

perspectivas teóricas e práticas diferentes, existem modelos em conflito, com 

reelaborações e reformulações contínuas.  

Também é preciso aceitar que os conflitos e controvérsias na ciência são 

consubstanciais a ela; que o motor do desenvolvimento de novos conhecimentos, 

do progresso da sociedade, está em um certo “ceticismo razoável” que deve ser 

incentivado dia-a-dia em todas as instituições escolares.  Ser capazes de duvidar, 

de interrogar-se, de aventurar-se a estabelecer novas e originais hipóteses, são 

requisitos para dedicar-se à ciência, à construção e reconstrução do saber. 

Segundo Libâneo (2000), a tecnologização do ensino incentiva a crença de 

que o computador e outras mídias podem substituir a relação pedagógica 

convencional.  Contudo, o papel do professor foi fundamental ao colocarmos as 

NTIC nas práticas pedagógicas, entretanto, a formação cultural e científica 

precária foi motivo de resistência à tecnologia.   

Portanto, precisamos trabalhar este aspecto, integrando as NTIC no 

desenvolvimento de habilidades e competências cognitivas e operativas para o 

uso da TV e vídeo em sala de aula.   

O professorado, diante das novas realidades e da complexidade de 

saberes envolvidos na sua formação profissional, precisaria de formação teórica 

mais aprofundada. 

É muito importante o papel do professor como mediador dos 

conhecimentos tecnológicos, pois ele deve saber conduzir essas informações 
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unindo trabalho intelectual e manual, percebendo e dando a perceber que a 

incorporação da ciência e da tecnologia leva à melhor qualificação na totalidade 

da produção e do trabalho.  Uma articulação que deve acontecer pela 

interlocução entre os saberes populares científicos e tecnológicos, baseada no 

diálogo interativo e nas trocas plurais. 

 

2.3.6 – Formação Continuada dos Professores 

A necessidade de formar os professores em novas tecnologias se dá 

principalmente pela significação que estes meios têm na atualidade. As novas 

tecnologias requerem um aluno mais preocupado pelo processo do que com o 

produto, preparado para tomar decisões e escolher seu caminho de 

aprendizagem. 

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 usados 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. 

Para Dertouzos (1995), está nas mãos dos professores a busca de uma 

nova mentalidade pedagógica. E para isso ele precisa aprender como usar as 

novas ferramentas para atingir metas mais ambiciosas em termos de 

conhecimentos. Para o autor, a grande virada no campo educacional, se dá no 

contexto do próprio estudante a partir da descoberta dessas novas possibilidades 

de aprendizagem. 

Uma das barreiras para a incorporação das novas tecnologias nos 

contextos educativos está na formação dos professores. 
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Quando um estudante capta uma informação na tela de televisão ou de 

seu computador, ele a coloca dentro de seu próprio contexto, da sua realidade, 

busca mais informação a respeito, torna-a um elemento da sua própria formação.  

É o próprio estudante quem vai saber qual a importância daquilo que aprendeu.  

Ele vai buscar o conhecimento e vai descobrir por si mesmo sua utilidade. 

Os professores são facilitadores desse processo educativo, e o trabalho 

destes não poderá mais ser concebido isoladamente, mas em conjunto com os 

colegas e a partir de proposições mais amplas que extrapolam os limites de uma 

disciplina ou de uma sala de aula. 

A mudança na sociedade e suas conseqüências na escola geram 

insegurança nos professores quanto aos conteúdos que devem ser ensinados e à 

metodologia a ser utilizada. As mudanças provocam alterações no trabalho 

docente, aumentando as suas obrigações e responsabilidades. Os recursos 

tecnológicos podem se mostrar adequados para a aprendizagem, facilitando o 

seu trabalho, mas exigem tempo do professor para compreender e explorar 

corretamente essas ferramentas, procedendo às alterações necessárias. 

Pesquisadores afirmam que a escola é um espaço privilegiado na 

interação social, mas esta deve interligar-se e integrar-se aos demais espaços de 

conhecimentos hoje existentes e incorporar aos recursos tecnológicos e a 

comunicação via redes, permitindo fazer as pontes entre conhecimentos se 

tornando um novo elemento de cooperação e transformação. 

As novas tecnologias apresentam recursos importantes para auxiliar o 

processo de transformação da escola – a criação de ambientes de aprendizagem 

que enfatizam a construção do conhecimento e não a instrução, levando ao 

entendimento da tecnologia como uma nova maneira de representar o 

conhecimento provocando um redimensionamento dos conceitos já conhecidos e 
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possibilitando a compreensão de novas idéias e valores.  Usar a televisão, o 

vídeo e o computador com essa finalidade requerem a análise do que significa 

ensinar e aprender e rever o papel do professor neste contexto. 

O aprender é hoje uma das principais preocupações das pesquisas em 

educação e psicologia cognitiva, e ganha um novo significado: envolve 

conhecimentos que terão que ser construídos e reconstruídos constantemente 

pelos aprendizes e deverá ser ampliado para além do cognitivo, implicando o 

desenvolvimento de habilidades consideradas fundamentais para atuação efetiva 

na sociedade atual. 

Esta aprendizagem requer mudanças profundas na escola, no ensino e na 

formação dos educadores. Esses modos de conceber o ensino e a aprendizagem 

supõem uma nova atitude por parte dos professores, dos alunos e de toda equipe 

escolar; requer um clima favorável à mudança, altamente motivador tanto para o 

professor como para o aluno e um ambiente facilitador, com recursos telemáticos, 

com autonomia de trabalho e liberdade, permitindo trabalho cooperativo e 

solidário. 

A integração do trabalho com as novas tecnologias no currículo, como 

ferramentas e mídias, traz uma reflexão sistemática acerca de seus objetivos, de 

suas técnicas, dos conteúdos escolhidos, das grandes habilidades e seus pré-

requisitos. 

A adoção das novas tecnologias pelas escolas provoca mudanças no 

processo de ensino-aprendizagem, como conseqüente questionamento dos 

métodos didáticos tradicionais e a redefinição do papel do professor e de suas 

alterações com os alunos.  A formação de professores não pode ignorar a 

importância desses recursos para a formulação de propostas modernas e 
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eficientes de ensinar e de aprender, o que exige mudanças substanciais na 

formação do professor. 

Essas mudanças produzem uma profunda alteração curricular, em que os 

conteúdos acumulados pela humanidade serão objetos do conhecimento, mas os 

novos problemas e os projetos para suas soluções comporão os procedimentos e 

atividades que serão avaliados pelas escolas para constatar sua eficácia.  Para 

inovações novos instrumentos serão necessários, entre eles as estradas da 

comunicação e a formação de professores para o domínio das novas tecnologias. 

A formação de professores é um processo composto por fases claramente 

diferenciadas por seu conteúdo curricular, mantendo seus princípios éticos, 

didáticos e pedagógicos comuns, independentes do nível de formação dos 

professores.  A formação continuada é uma proposta ao longo de toda a carreira 

docente desde a formação inicial, ao desenvolvimento profissional, sendo uma 

aprendizagem contínua, cumulativa, em que se troca uma variedade de formatos 

de aprendizagem. 

Devemos levar em conta o discurso de que aprender a ensinar se realize 

mediante um processo em que o conhecimento prático e conhecimento teórico 

possam integrar-se em um currículo orientado à ação. 

A formação continuada alicerça-se numa “reflexão na prática e sobre a 

prática”, através de dinâmicas de investigação-ação e de investigação-formação, 

valorizando os saberes de que os professores são portadores. 

Podemos dizer que estamos vivendo um novo paradigma.  As novas 

tecnologias não são mais apenas máquinas e sim instrumentos de uma nova 

razão cognitiva. 

A escola pública, criticada pelo seu fraco desempenho em face das novas 

tecnologias, tem pouco acesso a esse progresso. As políticas públicas do país 
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descuidam-se muito de questões importantes e básicas, como é o caso da 

educação.  Assim, como os professores não têm preparação para 

ensinar/construir e buscar coletivamente os saberes, além de não possuírem uma 

cultura geral diferente, fundamentada no domínio tecnológico e científico do 

homem sobre a natureza, devemos observar que, segundo Pretto (1996), as 

novas tecnologias devem ser incorporadas como fundamento, contendo em si 

conteúdos de uma nova forma de pensar e sentir. 

 

2.3.7 – Relação Professor-Aluno 

A tarefa do professor só pode ser esclarecida se ele tem conhecimento 

das crianças como pessoas completas, e não simplesmente como indivíduos que 

passam algumas horas sentados na sala de aula. Crianças e professores são 

indivíduos e, com freqüência, precisam ser estudados como indivíduos antes que 

se possa ter uma orientação detalhada sobre problemas específicos.  

Costuma-se definir aprendizagem dizendo que se trata de uma mudança 

de comportamento, e aqui precisamos entender comportamento no sentido mais 

amplo que esta palavra possa ter. Outra situação que propicia aprendizagem é 

quando, embora o sujeito não vivencie propriamente a experiência, observa 

alguém a vivenciá-la.  Para completar a definição, resta mencionar um aspecto. 

Quem aprende está sujeito a esquecer. Entretanto, um esquecimento rápido 

demais pode indicar excessiva fragilidade da aprendizagem, ou, para ser mais 

incisivo, pode indicar simplesmente que não chegou a haver aprendizagem. Um 

mínimo de retenção é exigido para que se possa reconhecer a existência do 

processo. 

Assim, podemos definir aprendizagem como uma modificação 

relativamente duradoura do comportamento, através de treino, experiência, 
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observação. Se a pessoa treinou, ou passou por uma experiência especialmente 

significativa para ela, ou observou alguém na realização de algo, e depois disso 

mostra-se de alguma forma modificada, podendo demonstrar esta modificação 

desde que se apresentem condições adequadas, e, além disso, mantiver esta 

modificação por tempo razoavelmente longo, então podemos dizer que houve 

aprendizagem. 

O ato de ensinar é bastante difícil e se formos enumerar todas as suas 

características, certamente nos estenderemos para além do objetivo proposto 

neste trabalho que se limita fazer considerações sobre o estudo da relação 

professor-aluno.  Mas uma coisa deve ser enfatizada: ensinar não é transferir 

conhecimento, mas criar as possibilidades para que ele se produza e se 

construa, este fato supõe uma relação nada simples.  

É dessa relação que vai depender muito o sucesso ou insucesso do 

esforço do professor, pois ela pressupõe respeito aos saberes dos educandos.  O 

professor não deve só tentar implantar o saber da classe dominante como único 

possível, mas respeitar os conhecimentos e experiências com que os educandos 

das classes populares trazem consigo ao entrar na escola, que foram 

socialmente construídos na prática social e fazem parte de sua personalidade. 

Ensinar exige reflexão crítica sobre a prática e rejeição de qualquer forma 

de discriminação. Muitas vezes um simples gesto, ou uma palavra, um 

reconhecimento ou um elogio feito por um professor a uma criança ou a um 

adolescente pode levá-lo a se aproximar dos outros, ou trazer-lhe a confiança em 

si mesmo, despertando a crença em sua própria capacidade.  Mas essa 

comunicação que transforma está baseada na coerência e na afetividade.  Não é 

uma repetição mecânica, mas a compreensão dos valores, sentimentos, 

emoções e do desejo. A insegurança deve ser superada pela confiança.  O medo 

deve ser transformado em coragem. 
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A relação entre educador e educando tem de ser aprendida por ambos e 

ainda constantemente testemunhada.  Sua natureza é intersubjetiva e imaginária 

e às vezes penosa. É complexa porque nem sempre o professor tem a 

maturidade indispensável para não permitir que o sentimento de raiva que ele 

pode nutrir por alguém, se transforme em um fator que gera um pensamento 

falso e errado.  Por mais que um aluno desagrade a um professor, este não pode 

inferiorizá-lo com um discurso cheio de “si mesmo”, de uma falsa superioridade.   

O resultado seria a anulação do que há de mais essencial na 

aprendizagem – despertar no aluno o desejo de autonomia, que faz parte da 

própria natureza educativa, sem a qual não há ensino nem aprendizagem.  O 

respeito à autonomia e à dignidade de cada um é um imperativo ético e não um 

fator da relação que os integrantes podem ou não conceder uns aos outros. 

Na prática educativa tanto o professor que ironiza e desrespeita o aluno na 

sua curiosidade, na sua linguagem, na sua estética, quanto o professor que não 

cumpre sua função, não põe limites à liberdade do aluno, ambos são incapazes 

de estabelecer a relação e a comunicação próprias do ensinar, formar, educar.  O 

professor autoritário tira a liberdade do aluno, reprime seu modo próprio de 

exprimir-se nos mais diversos sentidos. O professor permissivo rompe com as 

condições nas quais se enraíza a ética. 

A relação professor-aluno deve permitir o diálogo verdadeiro, o debate, o 

confronto de opiniões, em que os alunos aprendem e crescem na diferença, 

sobretudo no respeito às diversidades.  Para alcançar esse objetivo, o bom senso 

deve acompanhar a auto-avaliação permanente do professor, para que ele não 

caia nos extremos: autoritarismo ou isenção de qualquer autoridade. 

Trabalhando com crianças, outro aspecto importante a ser considerado é 

que as mesmas se encontrem numa passagem infantil necessária da 
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heteronomia para autonomia. O professor também está implicado nesse 

processo.  A relação que estabelece com as crianças poderá tanto facilitar quanto 

dificultar a conquista da autonomia. 

Trabalha-se com adolescentes, o professor deve considerar que uma 

comunicação satisfatória pode ser veículo de ajuda para uma passagem, porém, 

de outra natureza.  Nessa faixa etária há duvidas, inibições, busca de 

identidade...  

Certas atitudes do professor, às quais estes alunos são muito sensíveis, 

poderão ajudar a superar seus problemas ou, ao contrário, reforçá-los. 

A primeira medida a ser tomada é se posicionar respeitando a pessoa que 

quer ou que se recusa a mudar. Além de o professor ter de apresentar uma 

postura positiva de aceitação, terá de reconhecer o direito de que seu aluno tem 

de recusá-la. 

E, por fim, acreditar sempre que não há casos perdidos, não importa em 

que área atue o profissional: saúde, educação, alfabetização. É preciso, no 

entanto trabalhar em cada área específica desafiando os grupos populares a 

perceber criticamente a violência e a injustiça que caracteriza sua situação de 

vida concreta. Sem mostrar a função social da aprendizagem, as mudanças 

individuais não ocorrerão e nem conseqüentemente uma mudança histórica das 

práticas sociais. 

Nos nossos dias, prevalece a mudança, o constante devir.  Na escola, 

apesar de o pouco tempo que separa a infância de certos professores da de seus 

próprios alunos, já se pode observar conflitos característicos de gerações que 

viveram épocas muito diferentes. Por exemplo, a criança pode usar o 

computador, cujo uso a sua professora ainda não conhece, conforme nos mostra 

Ribeiro (1979). 
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Contudo, a abertura de debates entre grupos de educadores é 

extremamente importante para atingir os propósitos educativos quanto à estrutura 

e condições de funcionamento desta nova escola. 

Dificilmente a escola é tomada como inadequada ou o método escolar é 

questionado. Também as relações professor-aluno deveriam ser discutidas e 

avaliadas não só no sentido do que pensa o professor do aluno, mas também do 

que tem o aluno a dizer sobre o seu professor.   

Só com base nesta reconstrução a educação poderá providenciar 

atividades escolares que vão propiciar e desenvolver as condições de vida em 

coletividade, segundo os princípios éticos e pedagógicos.“Temos visto, com 

muita freqüência, o fracasso de crianças devido, unicamente, à falta de 

segurança pessoal, alimentada de uma forma não-consciente pela atitude de 

seus pais e/ou professores” (BASSEDAS, 1996, p.21). 

No campo das relações, deve haver uma conscientização de pais e alunos 

sobre a necessidade de analisar essas atitudes e de procurar demarcar os limites 

ou compromissos entre todos os envolvidos nesse processo: professor, aluno, 

pais e outros que colaborem na intervenção das atividades psicopedagógicas, 

visando sempre melhorar a educação. “É importante que o profissional transmita 

o saber, e não apenas ensine a estudar. Como na Grécia antiga, deverão 

ressurgir o mestre e o aprendiz” (LUDWIG)1. 

 

2.3.8 – Outras Perspectivas Teóricas 

No enfoque político-filosófico a relação concentra-se na postura política do 

professor, no enfoque psicanalítico a relação é regida pela transferência não-

                                                 
1 LUDWIG, Waldez Luiz. Jornal. O DIA. Rio de Janeiro: Empregos, p. 3. Domingo, 24 de 
outubro de 1999. 
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consciente do aluno.  No enfoque psicológico – interacionista, por sua vez, está 

determinantemente direcionada para as supostas interligações entre eles. 

O que resta saber, então, seriam as trocas possíveis entre o que o 

educador pode oferecer (de acordo com o objetivo de cada enfoque) e o que é 

solicitado pelo aluno – um interjogo intenso de imagens. 

Um primeiro aspecto que deve ser destacado diz respeito ao que 

Bohoslavsky (1981) nomeia vinculo de dependência enquanto efeito imaginário 

das práticas educacionais.  Contudo, desfazer as formas cristalizadas da relação 

professor-aluno, seria necessário à aprendizagem “estar entre”, colocando o 

objeto do saber no centro educativo dessa relação (BOHOSLAVSKY, 1981, p. 

324) [grifos do autor]. 

Portanto, os projetos de realização pessoal do aluno são diferentes dos 

projetos docentes.  Conseqüentemente, a relação de quem ensina e de quem 

aprende entra em conflitos: o desencontro das idéias. 

Na procura de soluções, é imprescindível que haja cooperação e 

colaboração de ambas as partes, porque o professor não é aquele que tudo sabe 

e continua a aprender com seus alunos que favorecem o momento oportuno e 

consentem à realização do seu projeto de conhecimento. 

Aqui, aluno e professor caminham juntos em busca do saber, assim, 

sujeito e objeto do ensino, torna-se um ato comum a ambos.  Apesar de serem 

sujeitos diferentes e singulares não desistem de pedir voz e passagem.  

Respeitando e confiando mutuamente suas diferenças e singularidades, 

educando e educador construirá uma relação produtiva. 

2.3.8.1 – Alternativas Educacionais no Processo Ensino-Aprendizagem 

O professor, ao dirigir e estimular o processo de ensino em 
função da aprendizagem dos alunos, utiliza, intencionalmente, um 
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conjunto de ações, passos, condições externas e procedimentos 
a que chamamos métodos de ensino (LIBÂNEO, 1991, p.150). 

 

A busca freqüente pelo cumprimento dos objetivos traçados pelo professor 

para atingir a aprendizagem de seus alunos faz com que a maioria das relações 

de ensino-aprendizagem envolva mais de um método de ensino, até porque, as 

classificações existentes são apenas para objeto de discussão entre os mestres 

do assunto. Haja vista que se torna extremamente difícil localizar com exatidão o 

ponto em que se transforma em outro, mesmo se analisados em pequenos 

segmentos do processo total. 

Na verdade, a cumplicidade que deve ocorrer durante todo o processo de 

ensino aprendizagem baseia-se, principalmente, na escolha certa do método de 

ensino e demais procedimentos didáticos a serem aplicados pelo professor; 

levando-se em consideração o público alvo, a matéria a ser ministrada e o 

objetivo maior a ser alcançado.  

Para o Mestre Libâneo, em seu livro intitulado "Didática", os métodos de 

ensino podem ser classificados segundo seus aspectos internos e externos. Daí, 

então, entende-se pelo primeiro os passos e funções didáticas e procedimentos 

lógicos de assimilação da matéria, e, pelo segundo, a existência dos diversos 

métodos, tais como: método de exposição pelo professor; método de trabalho 

relativamente independente do aluno; método de elaboração conjunta e método 

de trabalho em grupos. 

De uma maneira superficial, poder-se-ia afirmar que cada conteúdo 

determina o método a ser utilizado pelo professor, porém, toda e qualquer 

explicação sobre o assunto a ser ministrado deve ter como propósito a 

transmissão de conhecimentos direcionados à possível compreensão do alunado. 

Assim como, para que o docente possa exigir trabalhos individuais e em grupo 
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precisa previamente ter oferecido orientações e conhecimentos básicos para que 

o aluno consiga mostrar o que aprender extra-sala de aula, ou seja, o resultado 

do processo ensino-aprendizagem. 

Vale ressaltar, ainda, que é na escola progressista que se observa que a 

questão dos métodos se subordina à dos conteúdos, ou seja, os métodos de 

ensino utilizados devem favorecer a correspondência dos conteúdos com os 

interesses dos alunos dentro da realidade social vivida por cada grupo. Na 

intenção de que por um esforço próprio o aluno consiga ampliar suas 

experiências e conhecimentos adquiridos ao longo de sua trajetória educacional. 

Reforçando, portanto, a idéia inicial de que não existe o método certo e sim o 

professor que sabe trabalhar com todos os métodos existentes e que se 

preocupa com a aprendizagem discente como objetivo final de sua missão de 

educador.  

A dinâmica ensino-aprendizagem constitui-se em uma das relações 

didáticas mais evidenciadas na situação pedagógica desenvolvidas na sala de 

aula.  Tal evidência acontece em virtude de ocorrer no cerne dessa relação o 

processo de apropriação do conhecimento e elaboração de novos saberes, 

finalidades básicas da escola. 

Embora se considere convencionalmente, para efeito de análises, o ensino 

e a aprendizagem como elementos distintos da didática, devemos discutir a 

relação de interdependência entre estes dois componentes de um mesmo 

processo, de forma a tratá-los como uma totalidade, em que um está 

intrinsecamente unido ao outro. 

A relação ensino-aprendizagem, de acordo com Libâneo (1991), revela-se 

pelo conjunto de atividades organizadas do professor e dos alunos, objetivando a 

apropriação de um saber historicamente acumulado, tendo como ponto de partida 
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o nível atual de conhecimentos, experiência de vida e maturidade dos alunos.  

Esse ponto de partida implica que a relação ensino-aprendizagem pressupõe 

uma transformação progressiva dos conhecimentos dos alunos em direção ao 

domínio do saber sistematizado (SAVIANI, 1991), sua reelaboração e aplicação 

nas situações de interação com os outros.  Antes de tudo, essa relação é de 

socialização, de troca de conhecimentos aprendidos e transformados na 

interação.  Numa ação consciente de ensinar-aprender cabe a professor e aluno 

vincular o saber escolar a seus determinantes sociais a fim de que o 

conhecimento científico prevaleça e a objetividade e a universalidade desse 

saber sejam preservadas. 

A ação de ensinar, tal qual estamos aqui discutindo, põe em movimento os 

elementos constitutivos da didática – os objetivos, os conteúdos e a unidade de 

ensino-aprendizagem – numa situação didática concreta, que inclui o contexto 

sócio-cultural da escola e dos alunos, a ação docente, os recursos didáticos 

disponíveis, os conhecimentos e as experiências de vida do professor e do aluno. 

Os fatores e as condições que asseguram o ensino eficiente e resultados 

satisfatórios da aprendizagem dos alunos têm sido exaustivamente discutidos e 

os livros de didática estão aí para apresentar diferentes alternativas para esse 

propósito.   

Considerando que as idéias referidas pelo conjunto da literatura didática 

têm sua importância se analisadas de forma crítica, deixando de ressaltar-se 

determinados fatores e condições, concordamos com os autores que destacam a 

ação de ensinar como uma atividade de mediação pela qual são providos as 

condições e os meios para os alunos se tornarem sujeitos ativos no processo de 

apropriação do saber sistematizado (SAVIANI, 1991; LIBÂNEO, 1991).   
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Essa perspectiva representa a base do que aqui estamos chamando de 

ação transformadora de ensinar e aprender, apresentando-se como uma 

contribuição ao conjunto de estudos sobre os elementos da didática. 

Partindo do ponto de vista sócio-interacionista, e sem perder seu 

fundamento dialético, a didática tem buscado ressaltar na prática pedagógica 

escolar a dinâmica ensino-aprendizagem por considerar que aí estabelecem as 

tensões principais no processo de apropriação do saber sistematizado. 

Com base nessa perspectiva, uma prática pedagógica diferenciada 

daquela até então predominante nas escolas, vem sendo adotada por um número 

crescente de professores e tem mostrado resultados positivos, na busca da 

apropriação do saber sistematizado por todos os alunos indistintamente. 

O final do século XX tem demonstrado uma grande mudança nas áreas de 

processos de ensino-aprendizagem associada à disseminação do processo da 

informação e o uso de novas tecnologias. Um fator importante refletindo essa 

mudança é o desenvolvimento de novas metodologias de ensino. Para dar 

suporte a isso, a educação utiliza tecnologias desenvolvidas para disseminar a 

informação aos alunos usando canais não-tradicionais. 

2.4 – Teoria da Comunicação 

 

O termo comunicação, em seu sentido lato, sugere a idéia de comunhão, de 

estabelecimento de um campo comum com as outras pessoas, de divisão de 
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informações, de idéias, de sentimentos.  Podemos dizer que comunicar “é o 

processo pelo qual um indivíduo transmite estímulos a outros indivíduos, a fim de 

modificar seu comportamento” (FLEUR, 1976).  Constatamos para a afirmação 

alguns elementos básicos: 

a) O comunicador-professor, que é o indivíduo que procura 

transmitir uma idéia ou uma informação; 

b) a mensagem – assunto/conteúdo/conceito, que é a própria idéia a 

ser comunicada; 

c) público - aluno, o alvo de nossa comunicação. 

Para que haja comunicação é necessário que o comunicador e o público 

entrem em sintonia, isto é, formem aquela comunhão de que falamos 

anteriormente. 

Como isto acontece? 

Em primeiro lugar, o comunicador/professor toma a informação ou as 

idéias que deseja transmitir e as arranja ou as codifica em um sistema de sinais 

que sejam compreensíveis para o público/aluno. “A codificação é um sub-

elemento que faz parte integrante do comunicador/professor e é dos mais 

importantes, pois dela dependerá, e muito, o sucesso da comunicação” 

(SCHRAMM, 1960). 

Em segundo lugar, a mensagem codificada e transmitida pelo 

comunicador/professor precisa ser recebida e decifrada ou decodificada pelo 

público/aluno.  

É fundamental para o comunicador/professor saber se o público/aluno está 

interpretando ou decodificando a mensagem sem distorção. 
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Se o comunicador/professor não tiver informações claras e adequadas, se 

a mensagem não for codificada de uma forma completa, exata e eficiente, se os 

sinais empregados na codificação não corresponderem aos empregados pelo 

público/aluno e, finalmente, se a mensagem codificada não obtiver do 

público/aluno a resposta desejada, então, não houve comunicação. 

A comunicação não é uma operação de uma só via, como pode 

transparecer; é um processo e, como tal, contínuo, sem um começo ou um fim. 

Ao transmitir uma mensagem, o comunicador/professor receberá uma 

resposta que, depois de interpretada, é devolvida ao público/aluno com uma nova 

codificação.  “A comunicação é um contínuo fluir entre o comunicador/professor e 

o público/aluno e entre este e o comunicador” (BERLO, 1963). 

Todo comunicador exerce uma função, entendida como uma ação 

intencional com vistas à obtenção de um objetivo social determinado.  Através da 

mensagem, o que pretende é levar o receptor a uma ação de interesse próprio e 

coletivo.  O efeito é o resultado psicossocial da recepção e decodificação da 

mensagem.   

Essa análise sucinta do processo da comunicação deixa aparente sua 

identidade com o próprio processo da educação.  Também neste encontramos 

um comunicador, uma mensagem, um público, canais e resposta. 

Babin analisa as principais características da nova linguagem dos jovens e 

das dificuldades dos professores – da escola como um todo – em aceitar e 

incorporar esses elementos. Para ele, os jovens atualmente, pela presença 

generalizada dos meios de comunicação, possuem já um outro comportamento 

intelectual e afetivo, baseado em uma outra razão. Contudo, os educadores 

desconhecem a necessidade da utilização das imagens na educação, já que os 
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jovens em idade escolar estão sendo criados numa convivência íntima com 

televisões e computadores.   

Precisamos compreender o papel da comunicação. As escolas estão 

experimentando uma invasão das NTIC, logo, o sistema educativo precisa ser 

pensado para trabalhar com uma multiplicidade de visões de mundo, numa 

perspectiva mais integral e não mais operativa ou homogeneizadora, que ainda 

busque a construção do ideal do homem iluminista.   

A sociedade apresenta sinais de incorporação, aceitação e intimidade com 

os avanços do mundo tecnológico e da comunicação.  Todo um aparato 

tecnológico está chegando e sendo incorporado às atividades cotidianas das 

pessoas e nas escolas.  Entretanto, alguns educadores ainda possuem uma certa 

resistência ou uma certa dificuldade na interação com essas novas tecnologias.  

Ao lado de todo este desenvolvimento existe ainda presente um analfabetismo 

das imagens, segundo Walter Benjamin.  Ele lembrava que o analfabeto do futuro 

não seria aquele que não soubesse escrever, e sim aquele que não soubesse 

fotografar. Hoje precisamos superar o analfabetismo das imagens, da 

comunicação e da informação.  Assim, a escola tem um papel significativo, se 

transformada no espaço para a formação do novo ser humano, mudando seus 

velhos paradigmas e passando a conhecer o universo audiovisual que domina o 

mundo contemporâneo. Não superamos ainda o desafio de superar o 

analfabetismo da língua, mas precisamos refletir que não podemos ficar alheios a 

este novo desafio. 

Portanto, uma nova escola deverá ser construída para enfrentar estes 

desafios, mas sabemos que o avanço científico e tecnológico é acelerado.  Além 

disso, não estão sendo formados os profissionais para o mundo que se está 

construindo. 
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Antes de irmos adiante nesse assunto, devemos ressaltar que em 

qualquer etapa do processo da comunicação ou da educação podem surgir 

ruídos ou barreiras que prejudicam a comunicação. 

Assim, iremos encontrar barreiras no próprio professor, tanto em termos de 

sua capacidade de comunicação, como em sua vivência ou experiências 

passadas que ele traz como bagagem para a sala de aula.  Se os professores 

não se preocuparem em encontrar aquele ponto de contato, isto é, aquela área 

comum, que muitas vezes é pequena, onde os dois campos de experiência se 

justapõem, evidentemente, não poderá haver comunicação, não poderá haver 

uma divisão de idéias, atitudes ou informações.  Encontramos barreiras nos 

meios utilizados para atingir o público.  

O desconhecimento da linguagem própria de cada meio de comunicação, 

de suas limitações e, em certos casos, de sua utilização correta, tem provocado 

bloqueios entre alunos e professores, entre comunicadores e público.  A ciência 

da Educação oferece aos professores uma série de métodos e técnicas que 

podem solucionar problemas de aprendizagem quando empregados em 

situações específicas e para um público específico.   

Isto nos leva a confirmar que a formação precária e deficiente dos 

professores pode contribuir para o desenvolvimento da prática docente, os papéis 

e funções desempenhadas e os desafios enfrentados pelos professores. 

Assim, é preciso considerar que as interações sociais educativas 

pressupõem a manifestação e o confronto de diferentes idéias, gestadas em 

momentos distintos.  Pode-se dizer que Vygotsky fecha sua proposta em torno do 

paradigma interacionista.   

Liberando a aprendizagem do jugo do desenvolvimento ele termina por 

reunir as teses que parecem garantir a sua proposta uma maior eficácia, quando 
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se trata de discutir as possibilidades da interação na busca por um ensino mais 

produtivo, via uma comunicação mais clara, precisa, rica e desafiante.   

Esses bloqueios, e outros mais, que prejudicam a comunicação entre 

alunos e professores, têm sido alvo de inúmeros estudos (BERLO, 1963) e, 

conseqüentemente, diversas soluções satisfatórias têm sido oferecidas para que 

a educação alcance os objetivos que a sociedade espera dela.   

Deve-se estabelecer uma maior aproximação entre escola e meios de 

comunicação.  Entre essas soluções, destacamos as técnicas audiovisuais. 

2.4.1 – Técnicas Audiovisuais 

O termo audiovisual, apesar de reconhecer e utilizar a exposição oral, os 

livros e outros materiais verbais são usados de modo especial para indicar 

aqueles materiais de instrução e experiência que não dependem, basicamente, 

da leitura para transmitir mensagens e que apelam, inicialmente, para os diversos 

sentidos.   

Assim, audiovisual inclui meios e procedimentos didáticos como o cinema 

educativo, a televisão, e outros, sendo, no nosso caso o TV Escola. Devido à 

preponderância da visão e da audição (responsáveis por mais de 70% de nossa 

comunicação diária), o termo procurou destacar apenas esses dois sentidos, mas 

não nega a importância dos demais que, conforme o tipo de experiência 

oferecida, ganham realce sobre a visão e a audição. Alguns autores preferem 

chamá-los de recursos plurissensoriais – denominação mais exata. 

Pensarmos em uma “escola para alunos” é pensar na ampliação do 

conhecimento dos estudantes, trabalhar em grupo, recaracterizar as relações e 

os papéis dos atores educacionais, usar as novas tecnologias, tudo isso em 

projetos pedagógicos que envolvam a escola, a família e a sociedade como um 

todo.  



 

 

105

Não podemos pensar, nos dias atuais, que nossos alunos são menos 

inteligentes, responsáveis, mais imaturos ou menos preparados do que em outras 

épocas.  O que temos de lembrar é que o paradigma de mundo está se alterando 

rapidamente e que as tecnologias têm contribuído para isto. Ou seja, a sociedade 

mudou e a escola precisa mudar e os professores precisam saber que ser 

professor, hoje em dia, exige qualidades diferentes daquelas de vinte ou trinta 

anos atrás.   

Estas são apenas algumas conseqüências previsíveis a partir do 

crescimento da tecnologia da informação.  O mundo será refeito de um modo que 

não se pode adivinhar.  A velocidade no desenvolvimento de novas tecnologias é 

impressionante. 

É preciso pensar o sistema educacional como um todo, em seus diversos 

níveis. A escola é um local privilegiado para a semeadura dos valores 

fundamentais que garante a tessitura e a articulação da sociedade como um 

todo.  É fundamental restabelecer a dignidade da função docente bem como de 

todas as ações praticadas no interior da escola. 

As principais diretrizes teóricas na educação permitem desenvolver vários 

níveis de competências no professor aqui entendidas por Garcia (1996, p. 236) 

como o “conjunto de conhecimentos, saber fazer e atitudes a ser desenvolvidas 

em situação de aprendizagem, que incorporam conhecimentos e atitudes”: 

a) Competência no conhecimento – o professor passa a transformar 

a informação em conhecimento.  Segundo Morán (1994, p. 2) o professor 

precisa 

captar a informação relevante, senti-la, relacioná-la com a 
vida.  Ajudar a estimular o que é relevante na informação, a 
transformá-la, saber integrá-la dentro de um modelo 
mental/emocional equilibrado e transformá-la em ação 
presente ou futura.  Superar o modelo repetidor, de 
obediência.  Ampliar as formas de ver, de ouvir e de sentir.  
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b) Trabalho interdisciplinar e cooperativo – ambientes telemáticos 

utilizando ferramentas adequadas criam espaço para o desenvolvimento 

interdisciplinar. 

c) Competência no desenvolvimento pessoal – integração pessoal, 

na busca de um ser livre equilibrado, aberto a novas experiências.  Para 

isso se trabalha a “identidade positiva, a auto-estima, o valor dos 

professores” (MORÁN, 1994, p. 3).  É o professor que usa as próprias 

experiências para refletir criticamente sua prática docente, e na ação-

reflexão-ação vai promovendo seu desenvolvimento pessoal e profissional. 

d) Competência no desenvolvimento cognitivo – nova dinâmica na 

construção do conhecimento, um novo enfoque mostrando a interatividade 

existente entre o homem e os instrumentos que utiliza. 

e) Competência na comunicação – o professor, segundo Morán 

(1994) aprende a manifestar o que o indivíduo é, o que sente, deseja, 

captando o que é o outro em todas as suas dimensões.  Aprende a se 

comunicar com todas as linguagens. 

f) Utilização das novas tecnologias – para romper a resistência dos 

professores à inovação, é preciso que haja a percepção da facilidade de 

uso, das vantagens sobre a maneira atual de fazer as coisas, da 

possibilidade de ver funcionando e experimentar. 

g) Estimulação do pensar crítico – não basta que os alunos 

simplesmente se lembrem das informações, mas precisam ter a habilidade 

e o desejo de utilizá-las, sabendo relacioná-las, sintetizá-las e analisá-las. 
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2.4.1.1 – Vantagens dos Recursos Audiovisuais 

De 1920, mais ou menos, até esta data, o movimento audiovisual procurou 

apoiar-se em pesquisas que, apesar de numerosas, não cobrem ainda todos os 

setores dessa moderna técnica. 

As investigações até agora realizadas têm evidenciado a eficiência dos 

materiais em comparação com os meios tradicionais de instrução (ALLEN, 1959). 

Tendo como apoio William H. Allen, vamos considerar a eficiência, 

comprovada por pesquisas, da televisão e vídeo. 

A união do áudio e da imagem faz com que o papel do professor comece a 

ser repensado e aponta para um futuro de mudança constante.  A elaboração 

deste trabalho permitiu, por exemplo, refletir mais acerca das implicações do 

sócio-interacionismo para o ensino em geral.  

Esta reflexão faz considerar ainda mais o papel dos professores no 

processo de ensino-aprendizagem: afinal, eles são os agentes decisivos no 

sucesso ou insucesso, no que diz respeito à integração das novas tecnologias na 

sala de aula.  Afinal, é ao professor que cabe implementar, utilizar e guiar os 

alunos, na tarefa da recriação do ensino-aprendizagem.   

 

2.4.1.2 – Ensino Audiovisual 

Inúmeras pesquisas (ALLEN, 1959) mostram que, bem aproveitados, os 

recursos audiovisuais motivam a aprendizagem e podem levar a significantes 

progressos no campo da memória, do raciocínio e da imaginação.   
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O ensino audiovisual consiste no emprego didático de imagens, 

gravações, filmes, videoteipes, rádio, televisão e computadores e outros meios, 

de modo a proporcionar aos estudantes experiências que complementem os 

conhecimentos adquiridos mediante os métodos de ensino tradicionais. 

História - John Amos Comenius (1592-1670), educador da Boêmia (MORENTE, 

1973), foi um dos primeiros a propor um método sistemático de educação 

audiovisual. Sua obra Orbis sensualium pictus (1658: Retrato do mundo 

sensório), era amplamente ilustrado com gravuras, cada qual desempenhando 

um importante papel na lição.  Comenius foi seguido por outros grandes 

educadores, como Jean-Jacques Rousseau, John Locke e J. H. Pestalozzi, que 

recomendavam a utilização de materiais sensoriais para auxiliar a educação. 

O ensino audiovisual desenvolveu-se rapidamente a partir da década de 

1920, com o progresso tecnológico e a criação de novos meios de comunicação.  

Mais recentemente, o computador mostrou ser de grande valia no processo 

educacional. 

Recursos didáticos: Os meios audiovisuais podem ser agrupados em três 

grandes grupos: gráficos (que utilizam imagens fixas), sonoros e mistos (que 

empregam imagem e som). 

Vamos nos deter, tendo em vista o foco de nossa pesquisa, aos meios 

mistos.  Os meios audiovisuais mais completos são os que combinam imagem e 

som – cinema, televisão, vídeo e, mais modernamente, o CD-ROM (compact 

disk, read-only memory). 

Os filmes comunicam seu conteúdo de maneira eficaz e direta, sem exigir 

do espectador alto nível de conhecimentos prévios, e contribuem para o estudo 

dos diferentes aspectos da cultura mediante uma abordagem mais afetiva que 

racional. O cinema constitui recurso apreciável para aquisição de 
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conhecimentos, exercício de forma de expressão, desenvolvimento do juízo 

crítico e descoberta de valores. 

A televisão é uma síntese de todos os meios de comunicação social.  À 

diferença do cinema para a televisão consiste em que essa prevalece como meio 

informativo, pois o espectador “lê” a imagem televisiva mais como informação do 

que como expressão.  A televisão favorece a possibilidade de documentação e 

observação de trabalhos científicos na sala de aula e facilita ainda ao estudante 

observar a vida e os costumes de lugares distantes.  Algumas disciplinas, como 

a geografia e as ciências naturais, prestam-se de modo especial ao tratamento 

televisivo. 

Já o vídeo pode ser utilizado a um só tempo como meio de comunicação 

e de expressão.  Como meio de comunicação, seu uso proporciona ao professor 

um eficaz instrumento de ensino, pois lhe permite gravar os programas com 

melhor conteúdo educativo.   

No entanto, é sua capacidade de ser usado como meio de expressão que 

confere ao vídeo uma maior dimensão entre os recursos audiovisuais.  Com o 

passar do tempo, tornou-se cada vez mais acessível aos centros de ensino a 

aquisição de equipamentos de vídeo que permitem produção de material 

gravado.  Assim, o vídeo revela-se um dos meios mais eficazes para levar a 

realidade à sala de aula, abordar as diversas matérias curriculares com um 

enfoque interdisciplinar ou servir como elemento dinamizador da aula.  

 

2.4.2 – Psicopedagogia dos Recursos Audiovisuais 

2.4.2.1 – Visão sucinta 

A educação renovada tem procurado, cada dia mais, fundamentar seus 

princípios à luz da psicologia da aprendizagem. Nesta última metade de século a 
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psicologia tem conseguido conclusões importantíssimas que, se levadas em 

consideração, poderão mudar, para melhor, o panorama da educação. É 

estranho como, apesar de toda essa riqueza de dados que a psicologia oferece 

ao professor, continuamos a repetir coisas, a seguir certos comportamentos, a 

adotar certas atitudes que estão em desacordo com aqueles resultados. 

Enquanto a escola não incorporar às suas atividades diárias as conclusões que a 

psicologia e, e em especial a da aprendizagem, tem como certas, como ideais, 

ela continuará a “informar”, mas dificilmente chegará a “formar” o aluno. 

Também no campo audiovisual encontramos esse fenômeno. 

Planejamento, produção e utilização de materiais sem a mínima preocupação de 

fundamentar tudo isso em dados corretos da psicologia da aprendizagem.  Os 

diretores de escolas e os professores em geral, com um verniz muito fino sobre 

as técnicas audiovisuais, tornam-se presas fáceis de firmas “especializadas” na 

produção desses recursos que, em geral, não contam com pessoal realmente 

habilitado que dite as normas dessa produção.   A conseqüência é a frustração 

de muitos professores que, ao utilizarem tais materiais, não conseguem o 

rendimento esperado da classe.  O recurso audiovisual passa, então, a ser 

encarado com reservas. É necessário, cada vez mais, que os diretores de 

escolas e os professores levem em consideração a fonte dos recursos 

audiovisuais que estão prestes a adquirir. Quem planejou e produziu esse 

recurso? Qual a vivência e o conhecimento desse elemento ou dessa equipe no 

campo audiovisual?  Esta será, sem dúvida, a primeira garantia de que o material 

a ser adquirido irá colaborar no processo educativo da escola. 

Se a função da imagem no ensino é, simplesmente, a de agradar o 

público, não resta dúvida que esse objetivo tem sido atingido plenamente. Mas, 

se a ela acrescentarmos uma função pedagógica bem definida, então devemos 

pensar demoradamente em sua realização, em sua interpretação e em sua 
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utilização.  Não devemos nos esquecer que a imagem (seja em fotografia, seja 

em papel, seja em vídeo), é sempre um substituto simbólico da realidade e, como 

tal, apresenta certo número de limitações, certas convenções e mesmo certa 

“linguagem” que exige, praticamente, uma “alfabetização pictórica”.   

2.4.2.2 – Avaliação de Recursos Audiovisuais  

Em todas as atividades o homem está, continuamente, fazendo avaliação. 

Desde que ele adquire a capacidade de formular hipóteses, a necessidade de 

avaliação já se faz presente. À vista de um problema ou de um obstáculo 

qualquer, o homem formula algumas hipóteses, e ao mesmo tempo avalia os 

prováveis riscos de cada uma delas.  Na educação o processo de avaliação é 

fundamental, pois, dos seus resultados dependerá a manutenção ou a 

modificação em parte ou no todo, dos métodos, das técnicas ou até da seleção 

dos conteúdos.  É um processo contínuo, que começa no planejamento e se 

estende por todas as fases do ensino.  

Também no campo audiovisual a avaliação é importante.   Naturalmente a 

avaliação neste campo envolve muitas dificuldades, desde a confecção em si do 

visual ou do estímulo sonoro, até a sua utilização. 

 

2.4.3 – Novas Tecnologias e Métodos de Ensino 

A tentativa de melhorar o ensino através de vários dispositivos tem já uma 

longa história.  O lápis, a caneta, as réguas, o ábaco, etc, como instrumentos 

tecnológicos de ensino, foram os antepassados dos recursos eletrônicos 

audiovisuais e dos computadores.  Nos anos 20, o psicólogo norte-americano 

Sidney Leavitt Pressey desenvolveu as primeiras “máquinas de ensinar” 

(teaching machines).   
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Estas máquinas, mecânicas, eram desenhadas de modo a apresentar ao 

aprendente uma seqüência de “ensino” programado, que consiste em ensinar 

algo em pequenos passos, planificados, e tendo como objetivo a produção de 

situações de aprendizagem que possam ser reproduzidas.  O ensino programado 

beneficiou com as pesquisas de B. F. Skinner, o psicólogo norte-americano que 

se tornou o expoente maior da escola behaviorista.  Skinner também 

desenvolveu máquinas de ensinar. No final dos anos 50, os Estados Unidos 

tinham desenvolvido programas para todos os níveis de ensino, bem como para 

as forças armadas e para a indústria  (FALCÃO, 1996).   

Ainda nos anos 20, começou a surgir um movimento a favor da utilização 

dos materiais visuais, nomeadamente o filme que estava em rápido 

desenvolvimento na Educação.  À medida que a tecnologia do som melhorava e 

este foi incorporado nos materiais visuais, o movimento passou a ser conhecido 

como instrução audiovisual. 

O paradigma behaviorista, bem como os estudos comparativos, foram 

sendo gradualmente abandonados, por volta dos anos 80, em virtude das 

evoluções ocorridas na Psicologia da Educação.  Com efeito, o behaviorismo 

oferece uma visão algo simplista do processo educativo. 

 

2.4.4 – As Novas Tecnologias da Informação e da Comunicação 

Os fatos sobre o uso crescente das tecnologias da informação em escolas 

públicas e particulares são observados constantemente. Os especialistas 

atribuem este tremendo crescimento nas aquisições a grandes mudanças no 

mercado de trabalho. 

Além de citar os motivos econômicos óbvios – ou seja, acompanhar as 

exigências de uma economia que muda rapidamente – os entusiastas pelas 
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tecnologias classificaram as novas máquinas como ferramentas energéticas que 

tornam a aprendizagem e o ensino para alunos e professores mais produtivos e 

engajador.   

Além disso, eles classificaram o problema do uso limitado e sem 

imaginação das tecnologias de informação como sendo um problema de falta de 

acesso, por parte dos professores, a programas atualizados, de preparo 

inadequado dos professores quanto ao uso das máquinas e de ajuda insuficiente 

para fazer sua manutenção e utiliza-la de forma apropriada.  Com o problema 

definido desta forma restrita, as soluções ao uso limitado de tecnologias 

pareceriam ser mais máquinas, assistência técnica acessível e melhor preparo 

nos programas profissionais. No entanto, ao colocar o problema desta forma, os 

reformadores voltados à tecnologia ignoraram questões óbvias. 

Suponhamos que o problema fosse reformulado do ponto de vista de um 

professor.  

Considerando-se que se espera que eu mantenha a ordem e faça com que 

os alunos aprendam habilidades, conhecimento e valores fundamentais, de que 

forma estas máquinas irão auxiliar ou atrapalhar minha missão? 

O que os professores acreditam sobre a aprendizagem e o ensino que seja 

relevante a estas novas tecnologias? 

Seria imprudente culpar os professores por não serem usuários sérios ou 

criativos de novas tecnologias sem considerar o contexto do ensino, as crenças 

dos professores sobre a aprendizagem e o ensino e a importância crucial do 

aperfeiçoamento profissional na escola.  As tecnologias devem ser ferramentas 

projetadas para ajudar a criar salas de aula centradas no aluno.   

O objetivo geral é criar diferentes formas de aprendizagem e ensino com a 

ajuda da tecnologia, e não fazer com que a tecnologia determine o que deve ser 
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aprendido ou como deve se ensinar. A tecnologia tem o potencial de mudar o 

ensino de forma benéfica, mas somente sob determinadas circunstâncias. 

Mesmo com as pressões adicionais que a tecnologia acrescenta a suas 

cargas de trabalho já pesadas, esperamos conseguir compartilhar preocupações 

e triunfos, permitindo fornecer uma descrição detalhada da vida nas salas de aula 

ricas em tecnologia. 

As experiências dos professores não dão uma maior percepção das 

limitações que os professores enfrentam e do apoio de que necessitam à medida 

que integram a tecnologia em suas salas de aula. 

Uma vez que a tecnologia está se tornando cada vez mais comum nas 

escolas, seu potencial em melhorar o ensino e a aprendizagem está sendo 

reconhecido.  As tecnologias são descritas como ferramentas essenciais do ofício 

do magistério, no entanto, as pesquisas têm se concentrado quase que 

exclusivamente no impacto da tecnologia sobre os alunos, com pouca 

investigação das implicações para os professores. 

Os professores precisam estar no centro das atividades de reforma, tanto 

como participantes ativos quanto como líderes na mudança. A reforma do ensino 

depende do que os professores pensam e fazem. 

No final das contas, são eles que determinam o que acontece em sala de 

aula e de que forma as inovações são, ou não são, implementadas.  Os 

professores precisam saber que têm um papel no processo de mudança de seu 

ambiente de trabalho e que esta mudança pode fazer uma diferença. 

Nós acreditamos que os professores são a porta de acesso à mudança e 

que, no final, são eles que determinarão se a tecnologia influenciará a educação 

de maneira significativa. 
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Os professores são freqüentemente alvo de críticas quando há problemas 

nas escolas, mas raramente se lhes pedem soluções.  No entanto, suas opiniões, 

crenças e ações são de extrema importância. Afinal, são os professores que 

decidem o que acontece em suas próprias salas de aula. Conseqüentemente, os 

professores são portas de entrada para a mudança. 

A implantação da tecnologia pode exacerbar ou acentuar o já complexo 

desafio do ensino.  Os professores que estão dispostos a investir o tempo e o 

esforço necessários para inovar merecem apoio. 

Oferecemos alguns princípios de orientação para professores interessados 

em apoiar a integração da tecnologia, adaptando-os às necessidades e 

condições locais. 

A tecnologia é vista como um catalisador e uma ferramenta que reativa a 

empolgação de professores e alunos pelo aprender e que torna a aprendizagem 

mais relevante no século XXI.  Mas, a tecnologia não é uma solução mágica – ela 

é somente um ingrediente necessário nos esforços de reforma. 

A tecnologia é utilizada de forma mais poderosa como uma nova 

ferramenta para apoiar a indagação, composição, colaboração e comunicação 

dos alunos.  Os alunos precisam de um acesso adequado à tecnologia.  Ela é 

mais bem aprendida no contexto de tarefas significativas. 

A aprendizagem é um processo ativo e social que ocorre melhor em 

ambientes centrados no aluno, nos quais os professores assumem papéis 

facilitadores para orientar os alunos em indagações significativas, nos quais 

descobrir relações entre os fatos é mais valorizado que memorizar os fatos em si, 

e nos quais as atividades construtoras de conhecimento são balanceadas com o 

uso sensato da prática orientada e da instrução direta. 
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Novas competências, como habilidades de colaborar, reconhecer e 

analisar problemas com sistemas, de adquirir e utilizar grandes quantidades de 

informação e de aplicar a tecnologia na solução de problemas do mundo real, são 

resultados valorizados. 

Aperfeiçoamento profissional – Os professores ficam mais dispostos a 

adotar e adaptar novas idéias quando vêem modelos em salas de aula ativas 

onde os alunos participam de forma bem-sucedida.   

O crescimento profissional é acelerado em contextos nos quais os 

professores trabalham como equipes e participam de padrões de trabalho em que 

há reflexão e estudo, que enfatizam a elaboração de novas tarefas de 

aprendizagem, situações, interações, ferramentas e avaliações para suas 

próprias salas de aula. 

A tecnologia não é uma panacéia para a reforma do ensino, mas ela pode 

ser um catalisador significativo para a mudança. Para aqueles que procuram uma 

solução simples e inovadora, a tecnologia não é a resposta. Para aqueles que 

procuram uma ferramenta poderosa para apoiar ambientes de aprendizagem 

colaborativos, a tecnologia tem um enorme potencial. 

 

2.4.5 – Educação e Comunicação 

O problema da educação está ligado com o processo de significação. Os 

seres humanos, para estabelecerem relações, devem converter seus 

pensamentos e aspirações em sinais capazes de serem compreendidos por 

todos. Para que esta compreensão seja possível, estabelecendo-se um processo 

de interação dialógico, faz-se necessário que tanto o emissor quanto o receptor 

compartilhem voluntariamente seus sentimentos, gerando sentido, e tenham 

iguais possibilidades de acesso e conhecimento dos códigos e canais utilizados. 
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O código converte-se assim em ponto fundamental da informação. 

Enquanto que, para uma informação entre computadores, pode bastar o código 

matemático mecânico ou eletrônico, quando se trata do ser humano, o código 

forma parte da complexidade do sujeito agente. O código lingüístico vai compor-

se, então, de signos gráficos e fônicos, equiparados, em si, ao código mecânico. 

Entretanto experimentam um salto qualitativo, englobando um significado que 

transcende o próprio código, até alcançar as possibilidades expressivas 

máximas do ser humano. O código permite canalizar, mediante signos externos 

e sensíveis, um conteúdo que é espiritual. Esta é uma das razões pelas quais é 

impossível uma tradução “íntegra” da mensagem. 

O estudo da linguagem, portanto, com tudo o que isso significa, tornou-se 

um tema fundamental hoje.  Principalmente para quem se dedica ao estudo do 

fenômeno da comunicação social e sua relação com a formação de sentido na 

vida das pessoas.  A produção de sentido, a produção de significado, deste 

modo, não é apenas uma tarefa do emissor, mas também do receptor. 

Os problemas humanos, desde os mais íntimos até os sociais e políticos, 

manifestam-se na linguagem.  Cada grupo social, político ou profissional possui 

a sua linguagem específica.  As linguagens das gerações são distintas.  A 

linguagem não é algo periférico, mas põe em jogo o homem como um  todo e 

suas relações com os outros no mundo como ser social e ser-no-mundo, o 

homem é aberto e capaz de acomodação. “Assim sendo, a aquisição de 

conhecimentos depende tanto de certas estruturas cognitivas inerentes ao 

próprio sujeito, como de sua relação com o objeto, não priorizando ou 

prescindindo de nenhuma delas” (PIAGET, 1970).   

Na sua relação com o mundo, ele utiliza-se de mediações.  E a mediação 

fundamental para a sua realização com os outros no mundo é a linguagem.  É 

nela e através dela que o homem se mostra como um ser radicalmente aberto, 
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verdadeiramente universal. Ele cria seu próprio mundo para viver humanamente.  

E, para isso, ele tem a capacidade de criar símbolos que lhe permitam 

mediatizar-se ativamente com toda a realidade.   

O homem é assim um ser semiótico e, com isso, um ser capaz de 

comunicar-se com os outros.  Ao criar sinais, o homem se cria um mundo próprio 

de sentido.  Através dos sinais, ele exprime dados e experiências presentes e 

tematiza o real ausente, o futuro e o passado, o abstrato e o fictício, o normativo 

e o jocoso.   

Pela sua capacidade semiótica e o mundo de sentido que com ela surge, 

é dada ao homem a possibilidade de conhecer (teoria) e de agir (práxis) num 

mundo humano de sentido. Sem a capacidade semiótica, o homem 

permaneceria imerso no mundo sensível que não deixaria irromper a sua 

consciência e autoconsciência.  Mas, ele supera o mundo sensível pela entrada, 

nesse novo mundo, de sentido mediatizado e constituído pela linguagem e pela 

comunicação com os outros. 

A sociedade globalizada experimenta inovações tecnológicas que se 

apresentam com muita rapidez, gerando expressiva demanda por uma parte dos 

profissionais da Ciência de Informação que, atentos a estas mudanças, 

procuram atualizar seus conhecimentos para melhorar a qualidade e a 

competitividade dos serviços que prestam a seus usuários.  

Estes desenvolvimentos criaram a oportunidade para o aparecimento de 

toda uma gama de equipamentos capazes de tornar as mais simples, seguras e 

até possíveis. Além disso, trouxeram, em sua forma mais intrínseca, um novo 

paradigma no que concerne ao processamento da informação e na capacidade 

de comunicação. 
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Os avanços das telecomunicações possibilitaram a troca de informações 

em todos os níveis sejam elas imagens, voz, gráficos ou textos. A comunicação 

em tempo real se tornou menos onerosa e mais completa.  

O fato é que o ser humano se tornou mais próximo de seu semelhante e 

passou a ter a oportunidade de conhecê-lo melhor. Os reflexos sócio-culturais 

destes avanços tecnológicos observados são provavelmente ainda impossíveis 

de serem analisados.  

A possibilidade de se obter qualquer tipo de informação em qualquer parte 

do planeta intensifica a ralação entre homens, possibilita seu desenvolvimento e, 

de certa forma, diminui suas diferenças. Quando a obtenção de informação se 

associa ao processo de aprendizagem esta afirmação se torna mais verdadeira. 

Quando passa a ser possível tornar as relações não presenciais tão 

semelhantes às presenciais, esta tecnologia emergente começa a colaborar para 

o desenvolvimento de uma sociedade mais igualitária a despeito do tempo e do 

espaço e de muitos outros fatores limitantes. 

Parece possível observar que as relações de transmissão de 

conhecimento entre os homens e as sociedades foram afetadas de uma maneira 

positiva. O conhecimento, a educação, o aprendizado e a obtenção de 

informação têm se tornado mais disponíveis num movimento de globalização. O 

desenvolvimento tecnológico afetou profundamente os procedimentos de 

educação, comunicação e disseminação de informação.  

Neste contexto, a Ciência da Informação desempenha papel de extrema 

importância, não só como fornecedor, mas também como usuário. Como 

fornecedor cabe à mesma assimilar todos os novos procedimentos advindos 

destas novas tecnologias e usá-los a serviço de sua clientela. Como usuário 
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cabe à mesma, entre outros, usar de todos estes recursos na capacitação de 

seus profissionais. 

Pareceu-nos óbvio que entre as mais diversas preocupações da Ciência 

da Informação se encontraria o cuidado com a educação permanente ou 

contínua de seus profissionais, o que inclui programas de reciclagem e 

atualização profissional.  

Historicamente o isolamento geográfico dos estudantes foi o principal 

estímulo ao desenvolvimento de uma modalidade de educação associada a 

meios como a televisão e o vídeo cassete, intensificando o processo de difusão 

da informação. O principal objetivo do uso destes recursos tecnológicos sempre 

foi oferecer oportunidades às pessoas que se encontravam distantes dos centros 

de difusão de informação a condição de se capacitarem.  

O Brasil com suas dimensões continentais e suas imensas diferenças 

sociais, não pode se furtar ao utilizar este tipo de recurso. 

Entretanto, a despeito da crescente demanda por reciclagem profissional, 

faltam verbas para a promoção de treinamento dos professores. A prática da TV 

Escola, como forma de educação continuada tem se mostrado muito eficaz. 

Trata-se de uma inovação educativa que tem como objetivo maior gerar 

condições de acesso à educação a todos aqueles que não parecem satisfeitos 

com os meios tradicionais de ensino.   

A Ciência da Informação desenvolve papel fundamental em todo este 

processo onde o oral e o visual retomam um lugar de destaque, deixando 

entrever o surgimento de uma nova cultura informacional. 

O trabalho no campo da educação para a comunicação desemboca, 

necessariamente, na produção e na busca de alternativas comunicacionais.  Tais 

alternativas impõem-se pela necessidade de romper com a unidirecionalidade 
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dos processos de comunicação existentes. No caso, privilegia-se o pólo do 

receptor, trabalhando com a pessoa no sentido de fortalecer a sua consciência 

de pertencer a um grupo social concreto, com valores a afirmar e projetos a 

concretizar. 

Por outro lado, falar e realizar a educação para a comunicação implica 

valorizar positivamente os meios e suas possibilidades. Ao mesmo tempo, 

implica reconhecer que estes meios não são neutros e estão diretamente 

vinculados aos condicionamentos sociais existentes. 

Deve-se ter consciência de que a comunicação social é mais ampla que 

uma análise dos meios.  Mais ainda, ela não se esgota em si mesma. Ao 

contrário, insere-se num processo maior de educação e comunicação popular, 

vinculando-se aos demais movimentos sociais que buscam uma libertação 

integral, lutando por transformações sociais.  

A educação para a comunicação cria condições a compreensão do 

processo social e socializa as ferramentas para atuar na transformação deste 

processo.  Daí que se torna importante partir do lugar social ocupado pelas 

pessoas envolvidas no processo.      

Os cinqüenta últimos anos, que descobriram ”o século das 
comunicações” e acabaram por transformá-lo em século 
das análises sobre comunicação, demonstraram, antes de 
qualquer outra coisa, que a interpretação do mundo, não só 
a vulgar, mas também a científica, é uma floresta de signos 
e mitos (BARTHES, 1972, p. 13). 
 

A maior parte de qualquer comunicação escrita ou falada, visa a despertar 

certa espécie de reação no destinatário.  À medida que as pessoas se tornam 

mais instruídas e, pelo menos aparentemente, mais civilizadas, a palavra escrita 

passa a desempenhar papel cada vez mais decisivo na difusão de opiniões e na 

criação de atitudes emocionais. 
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O problema da comunicação pode ser elucidado no campo da educação.   

Superficialmente é fácil distinguir entre educação e 
propaganda, visto a primeira visar a independência de 
julgamento e a última a fornecer julgamentos previamente 
criados para os que não pensam. O educador busca um 
lento processo de desenvolvimento, o propagandista 
resultados rápidos; o primeiro ensina as pessoas como 
pensar, o último o que pensar; um forceja por produzir 
responsabilidade individual e espírito aberto, o outro, 
utilizando efeitos de massa, busca produzir um espírito 
bloqueado. Todavia, a distinção é mais árdua de se fazer 
do que se pode supor. Naturalmente, não pode haver 
dúvida de que a educação, como é atualmente feita em 
qualquer país, raramente não é tendenciosa (MILLS, 1968, 
p.29). 
 

A linguagem audiovisual, transmitida pela televisão e vídeo, representa 

um papel importante na sociedade moderna.  Utilizados enquanto tecnologias 

educacionais, a Televisão e o Vídeo trouxeram à tona a discussão sobre como o 

professor percebe essa presença e, principalmente como ele se utiliza delas 

para melhorar suas relações comunicacionais em sala, que são relações 

extremamente pedagógicas, contribuindo, portanto, para a melhoria da qualidade 

de ensino. 

Um dos requisitos para ser professor é o de saber transmitir o que pensa, 

ser didático, saber comunicar-se.  Para comunicar algo, é preciso definir com 

clareza o que se quer atingir.  É preciso hierarquizar os objetivos.  É preciso ter 

argumentos em defesa de suas posições.   

A incorporação na prática pedagógica da imagem e som, trazidas à 

realidade escolar através dos aparatos audiovisuais, Vídeo Cassete, Televisão, 

Antena Parabólica, Receptores, entendidos como tecnologias comunicacionais, 

torna-se um exercício difícil e lento.   

Embora esses aparelhos tenham sido inseridos nas escolas públicas, a 

observação empírica demonstra, por experiências factuais, que as políticas 
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educacionais não correspondem às efetivas necessidades da sociedade, já que 

os materiais audiovisuais não podem servir, apenas, como auxílio, mas serem 

indispensáveis ao processo ensino-aprendizagem. 

A tecnologia da sala de aula permite uma descentralização, 
onde se coloca a instrução como disponível em 
quantidades e tempos iguais a alunos que, sabidamente, 
aprendem em quantidades e tempos diferentes. Os 
materiais de ensino passaram a merecer maior atenção e o 
instrutor deixou de ser a fonte única de informação 
(AMAZONAS, 1998). 

 

Estamos imersos num oceano de comunicação e não se vive um instante 

fora dele.  Contudo, “para ensinar há uma formalidade a cumprir: saber” (Eça de 

Queiroz).  “Nossa tecnologia, mais sábia do que nós, deu-nos os meios 

imprevisíveis e imprevistos para a compreensão mundial no momento quando 

esta é a única maneira possível de assegurar paz duradoura”, segundo 

Macleish, citado por De Fleur (1976, p. 214). 

As comunicações se enquadram em algumas categorias funcionais, como 

a transmissão da herança social ou educação, quer na acepção de educação 

formal, quer na de proporcionar normas sociais.  Não é exagero dizer que o ato 

comunicativo, que se realiza segundo símbolo significante, é uma capacidade 

indispensável, sem a qual não seria possível ao homem ver desenvolvidas, ao 

grau de perfeição que se conhece, suas sociedades e culturas. 

Os modernos meios de comunicação de massa possuem, potencialmente, 

três funções: informar, ensinar e entreter.  O material didático produzido para a 

metodologia audiovisual no processo ensino/aprendizagem tem que ser, 

também, um discurso persuasivo, com estímulos para a realização de operações 

intelectuais, além da internalização de conhecimentos anteriores e com a 

experiência pessoal, a síntese integradora, a motivação heurística, a inquietude 
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por identificar as formas possíveis de aplicação em seu meio, e, ainda, 

considerar as implicações sociais e éticas de tais aplicações. 

Não há necessidade das tecnologias na escola, mas precisa a escola estar 

inserida nas novas tecnologias, numa perspectiva de busca, transformação e 

ampliação dos conhecimentos e da competência comunicativa. 

Qualquer sala de aula, em si e por si mesma, é um pequeno mundo de 

comunicações.  Dentro dela, professor e alunos trocam e desenvolvem idéias e 

conceitos, num processo que se vem cumprindo há muitos anos.   

A eficácia e a efetividade da comunicação docente/aluno são essenciais 

para aumentar o incentivo ao estudo e diminuir e/ou evitar a evasão.  Pensar um 

novo modelo de comunicação, como proposta alternativa do processo ensino-

aprendizagem, capaz de fundamentar e instrumentalizar a estratégia didática se 

faz necessário para não deturpar e distorcer a comunicação.   

A partir de estudos e experiências comunicacionais, a nível teórico e 

prático, surgem novos modelos de comunicação, em que o emissor não apenas 

transmite mensagens, mas promove processos de diálogo e participação.  Em 

Educação e Comunicação, conforme comprovam os estudiosos do assunto, há 

muitos aspectos convergentes para abrir caminho a propostas alternativas. 

O início século XXI tem delineado uma grande transformação nos 

procedimentos de ensino-aprendizagem associados aos processos de 

disseminação de informação e ao uso de novas tecnologias.  Uma parte 

significativa desta transformação está relacionada ao uso da TV Escola e 

Telecurso 2000 como forma de atingir novos públicos e desenvolver novas 

metodologias de ensino.  O problema da comunicação social está, desde 

sempre, relacionado com a questão da significação.  Assim, buscamos analisar a 
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comunicação e a educação como processos dialógicos independentes, mas 

inter-relacionados. 

 

2.4.6 – TV Escola e Telecurso 2000 

Modernamente, a Fundação Padre Anchieta e a Fundação Roberto 

Marinho, com o apoio da Federação Nacional das Indústrias, levam ao ar o 

Telecurso 2000, um projeto de educação que oferece a 33 milhões de jovens 

trabalhadores a oportunidade de retornarem à escola e concluírem o Ensino 

Médio (1o e 2o Graus), além de fazerem um curso profissionalizante.   

O Telecurso 2000 é voltado para jovens trabalhadores de 15 a 30 anos.  

Trabalha também com a reciclagem de professores.  Funciona seguindo cenas 

quotidianas como base para as aulas, e com uma linguagem bastante familiar 

para o trabalhador, que se sente bem mais motivado. 

Por seu turno, o Ministério da Educação implantou o Projeto TV Escola, 

que tem por objetivo principal formar, capacitar e valorizar os professores, na 

tentativa de melhorar consideravelmente a qualidade de ensino nas escolas 

públicas de todo o país.  É uma nova tentativa de se utilizar os meios de 

comunicação a serviço da Educação.   

A programação da TV Escola é composta de programas oriundos de várias 

partes do mundo.  A programação é transmitida para todo o país através do 

satélite Brasilsat, e é captada por uma antena parabólica, que deve ser instalada 

nas escolas, para melhorar a recepção das imagens e do som.  De acordo com a 

orientação do MEC, os programas da TV Escola devem ser gravados em fitas de 

vídeo, que deverão estar disponíveis para o professor ou técnico, capacitado, que 

estiver gravando os programas.  Estes programas, ainda de acordo com a 
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orientação do MEC, deverão ser, posteriormente, utilizados em sala de aula, 

pelos professores das diferentes matérias. 

Para participar do Projeto TV Escola, as escolas públicas necessitam ter 

no mínimo 100 alunos.  Os equipamentos que compõem o kit tecnológico e que 

possibilitarão a gravação dos programas da TV Escola são: uma antena 

parabólica, um televisor, um aparelho de videocassete, um receptor de satélite e 

uma caixa com 10 fitas de vídeo.  A verba para a compra desses pacotes vem do 

Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE). 

Outra tentativa de uso dos meios de comunicação na Educação vem da 

iniciativa privada.  A TV Futura é o primeiro Canal de Educação da televisão 

brasileira totalmente regido e financiado pela iniciativa privada.  É resultado de 

uma parceria entre as Organizações Globo, grandes empresas e entidades de 

expressiva participação na sociedade. 

Estes projetos, independentemente dos resultados obtidos, revelam uma 

disposição do governo e da sociedade civil em demonstrar, efetivamente, que os 

meios de comunicação podem exercer um papel importante no processo de 

educação formal. Se não atingirem esse objetivo, pelo menos, servem para 

mudar o panorama dentro da sala de aula.   

Morán (1991), por exemplo, analisa e alerta sobre a importância do vídeo 

em sala de aula.  Diz ele: “O vídeo com temas geradores de discussão, é um 

poderoso instrumento de dinamização e enriquecimento da aula, tanto do ponto 

de vista de conteúdo como da dinâmica participativa e interesse. Se não há 

tempo na aula para um debate imediato, pede-se aos alunos que façam em casa 

uma ficha de análise a ser apresentada e debatida na aula seguinte”. 

Morán (1991), analisa, ainda, os meios de comunicação como um 

instrumento didático-pedagógico: 
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Os meios podem ser utilizados também como instrução, 
informação, formas de passar conteúdos organizados, 
claros e seqüenciados.  Principalmente o vídeo instrucional, 
educativo, é útil para o professor, porque lhe dá chance de 
completar as informações, reforçar os dados passados pelo 
vídeo.  Eles não eliminam o papel do professor.  Antes 
ajudam-no a desenvolver sua tarefa principal que é a de 
educar para uma visão mais crítica da sociedade.    
 

Pierre Lévy (1998) diz que “(...) emerge, neste final de século XX, um 

conhecimento por simulação que os epistemologistas ainda não inventariam”.  

Esse conhecimento por simulação talvez seja a base da nova escola, da nova 

educação, do novo papel educativo dos meios de comunicação.   

As escolas, tanto as particulares quanto as públicas, começam a incluir as 

novas tecnologias educacionais no seu dia, muito embora, muitas delas ainda 

não saibam, ao certo, o que fazer com estas tecnologias.  Os maiores problemas 

enfrentados foram preços elevados, qualidade reduzida, pequena disseminação, 

fragilidade de formas de avaliação, capacitação de professores e adequação dos 

conteúdos. 

Apesar de parecer um fato óbvio à primeira vista, nunca é por demais 

afirmar que as novas tecnologias educacionais só por si não vêm revolucionar a 

Educação, nem vêm substituir o professor.  De fato, existe hoje em dia a opinião 

unânime de que as novas tecnologias de nada servem numa sala de aula sem 

que o professor esteja profundamente envolvido no processo educativo, mais 

ainda do que no ensino tradicional.   

Por que é que tem falhado a utilização das novas tecnologias em sala de 

aula?  Talvez uma das razões mais importantes, seja uma deficiente definição de 

qual tipo de ensino que se pretende na sala de aula.  Se o papel dos novos 

recursos audiovisuais não for o de defender um ensino ativo e centrado no aluno, 

então se cai no prolongamento do ensino tradicional. 
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Vários autores (MEC/SEED, 2000) apontam para um conjunto de causas, 

tais como: falta de identificação clara dos objetivos da utilização das novas 

tecnologias; colocação da ênfase sobre o meio e não sobre a mensagem; 

resistência à mudança; falta de domínio das novas tecnologias; custos 

excessivos; falta de uma aproximação sistêmica à inovação; inadequação da 

escola de massas em libertar os alunos de aulas expositivas.  Enfim, as turmas 

são grandes e a organização do tempo e do espaço escolar não são propícios 

para criar ambientes em que os alunos possam fazer coisas.   

Apesar destes dados pouco inovadores, estou plenamente convencida de 

que as novas tecnologias têm um papel importante a desempenhar na Educação. 

Utilizar as novas tecnologias na sala de aula implica, em primeiro lugar, 

definir qual o tipo de ensino que se pretende, não bastando declarar que se quer 

um ensino centrado no aluno, há que implementá-lo tomando em atenção 

diversos fatores: o que é que os alunos irão fazer; como é que o irão fazer; 

quando é que o irão fazer; trabalhar-se-ão individualmente ou em grupo.   

O ambiente de postos de trabalho coletivo é considerado a situação mais 

rica em termos de ensino-aprendizagem, já que favorece a socialização dos 

alunos, e promover uma melhor aprendizagem pela interação. 

A perspectiva pragmática levou à preocupação com os métodos e as 

técnicas de ensino: herança da Escola Nova.  A expansão da indústria cultural, a 

presença de novas tecnologias e a importação de modelos pedagógicos 

colocaram significativamente as tecnologias educacionais nos debates e 

propostas na educação. 

Alguns fatores convergentes tornaram possível o movimento da tecnologia 

educacional, quais sejam: “as ciências da informação e da comunicação; os 

novos métodos e conceitos de planejamento, onde ressalta a abordagem 
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sistêmica; e, em terceiro lugar, os recentes progressos da psicologia da 

aprendizagem e da instrução” (OLIVEIRA, 1977).  Daí os programas de ensino 

por satélites, as TVs educativas, a instrução programada e a informática na 

educação não terem eliminado o predomínio da técnica do giz e quadro-negro no 

contexto educacional brasileiro. 

Um professor consciente e crítico é capaz de compreender a influência da 

tecnologia no mundo moderno e é capaz de colocá-la a serviço da educação e da 

formação de seus alunos, articulando as diversas dimensões de sua prática 

docente, no papel de um agente de mudança. 

As mudanças que as tecnologias favorecem na postura do professor em 

aula ajudam os alunos a estabelecerem um elo de ligação entre os 

conhecimentos acadêmicos com os adquiridos e vivenciados, ocorrendo uma 

troca de idéias e experiências, em que o professor se coloca na posição do 

aluno, aprendendo com a experiência deste. Enfatiza-se uma aprendizagem ativa 

e um processo de descobertas dirigidas. Discutem-se temas e assuntos atuais, 

de forma abrangente, complexa e integrando seus diversos aspectos.   

É muito difícil, através dos meios convencionais, preparar professores para 

usar adequadamente as novas tecnologias.  É preciso formá-los do mesmo modo 

que se espera que eles atuem no local de trabalho.  No entanto, as novas 

tecnologias e seu impacto na sociedade são aspectos pouco trabalhados nos 

cursos de formação de professores, e as oportunidades de se atualizarem nem 

sempre são as mais adequadas à sua realidade e às suas necessidades. 

O professor a ser formado para a sociedade do conhecimento, embora o 

que se tem visto é a construção de uma sociedade da informação, é alguém: 

comprometido com as transformações sociais e políticas; com o projeto político-

pedagógico assumido com e pela escola, aberto ao diálogo, criando condições 
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para que a aprendizagem ocorra em um processo dinâmico que envolve a 

reflexão, a construção do conhecimento explicitada em um ambiente em que o 

aluno é sujeito da aprendizagem no qual o professor atua como mediador; 

reflexivo, “que tenha uma bagagem cultural de clara orientação política e social, 

que desenvolva a capacidade de reflexão crítica sobre a prática” (TORRES, 

1993); competente, evidenciando uma sólida cultura geral que lhe possibilite uma 

prática interdisciplinar e contextualizada; crítico, que revele a sua epistemologia e 

a sua utopia, fruto de uma formação permanente; aberto a mudanças, ao novo, à 

ação cooperativa, aos novos paradigmas da sociedade; sensível; interativo. 

 

2.4.6.1 – Video Educativo 

Por vários motivos, foi o mais contemplado com pesquisas dentre todos os 

materiais audiovisuais, dividindo a preferência dos pesquisadores com a televisão 

e com a instrução programada. Vamos analisar as vantagens do vídeo educativo 

sob quatro categorias: conhecimento de fatos; habilidades motoras-perceptuais; 

conceito; motivação, interesse, atitude e opinião.  

a) Conhecimento de fatos - os resultados dos estudos evidenciam 

claramente que o vídeo pode transmitir informações, 

conhecimentos, com muito mais sucesso que os procedimentos 

convencionais de sala de aula. Deve-se notar que essas pesquisas 

foram realizadas com pessoas de idades e habilidades diferentes e 

em diferentes condições de utilização. 

b) Habilidades motoras perceptuais - as pesquisas demonstram que o 

vídeo reduz o tempo de tentativas e erros na aprendizagem, produz 

mais informações de fatos é mais eficiente no desenvolvimento de 

habilidades complexas, especialmente quando as mesmas são 
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filmadas e exibidas do ponto de vista do aprendiz ao realizar tal 

habilidade. Além disso, a apresentação em vídeo do movimento 

envolvido ao realizar uma tarefa, é mais eficiente que a 

apresentação do mesmo através de uma série de fotografias 

estáticas.  

c) Conceitos - uma crítica muito freqüente que se faz ao vídeo 

educativo é que o aluno submetido a esse meio de comunicação 

permanece passivo, e que o mesmo interfere com o pensamento e 

com o desenvolvimento de conceitos e inferências. Essa, como 

muitas outras críticas ao vídeo, não tem, entretanto, nenhuma 

pesquisa a lhe dar apoio. Pelo contrário, as investigações têm 

demonstrado as vantagens do vídeo no desenvolvimento de 

conceitos. 

d)  Motivação, interesse, atitudes e opiniões – o vídeo pode modificar 

atitudes, opiniões e motivação desde que sua mensagem não vá 

contrariar crenças firmadas, personalidades estruturadas ou o 

ambiente social do indivíduo.  Sob o aspecto motivação e interesse, 

o vídeo tem provado sua capacidade de aumentar o interesse, do 

aluno, sua participação em classe e também a leitura voluntária 

após a exibição da fita.  Quanto às atitudes do público, se o filme 

defender um ponto de vista contrário às normas sociais do grupo, 

em vez de mudar, reforçará a atitude existente. 

 

2.4.7 – Linguagem Audiovisual e Televisão 

A linguagem audiovisual tem características que foram sendo criadas e 

transformadas com a incorporação de novas formas de captação e registro de 
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imagens e sons. A evolução dessa linguagem aconteceu à medida que foram 

surgindo novos suportes.   

 A televisão firmou-se como o principal meio de veiculação de informação 

porque conseguiu unir, como nenhum outro, até o momento, o universo da 

linguagem audiovisual. 

 A linguagem audiovisual abre diferentes possibilidades e oportunidades 

educacionais. O mais importante não é descobrir as especificidades das técnicas, 

mas sim conhecê-las para utilizá-las pedagogicamente, fazendo delas 

instrumentos de criação, expressão e comunicação. 

A televisão configura-se como um dos meios que mais forte e 

continuamente efetua o exercício da sedução.  Adorno (1973) reconhece nos 

meios de comunicação de massa, além de seu papel cultural, o desenvolvimento 

de uma prática pedagógica. É importante, que educadores e comunicadores, 

enquanto profissionais inseridos na sociedade, possam perceber as contradições 

sociais.   

O espectador não é tábula rasa e também atua em espaços sociais 

marcados por contradições.  Assim, a escola pode e deve identificar as 

contradições existentes nas relações sociais, ajudando a formar um 

telespectador-educando mais crítico, consciente e comprometido com a 

realidade.   

A posição dos que fazem a escola, de um modo geral, sempre foi 

preconceituosa ou deturpada.  Alguns a desprezavam, outros, por euforia, a 

utilizavam indiscriminadamente, como recurso audiovisual, sem o menor 

compromisso com a reflexão.  Alguns professores ligavam o aparelho de TV, 

colocavam a fita no vídeo e simplesmente abandonavam o campo, deixando seus 

alunos sozinhos à produção televisiva.  Um erro.  Afinal, a TV tem a força de um 
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discurso, de uma imagem que perpassa pelo encantamento, pela persuasão.  Um 

professor comprometido não pode entender que sua presença é dispensável 

diante da produção televisiva.   

Em algumas escolas, o material televisivo foi confundido com a figura do 

próprio professor.  Isto pareceu ser um equívoco, já que consideramos ser 

justamente o professor quem deve realizar, junto com seus alunos, a análise 

crítica do que será discutido em sala de aula.  

A presença do professor é fundamental neste tipo de atividade, pois ele 

está na posição do educador problematizador, refazendo seu ato de conhecer, na 

produção do conhecimento junto com os alunos.  Estimular o exercício da 

reflexão e da crítica faz parte do processo educativo.   

A responsabilidade da escola torna-se maior quando entendemos que é 

difícil pensar a educação sem pensar nos meios de comunicação, 

Assim, é indispensável a presença do professor, sendo fundamental que 

ele também esteja preparado para trabalhar com e para a televisão.  Os 

professores não podem incorrer no erro de achar que todo educando-

telespectador receberá a mensagem televisiva da mesma forma.  É preciso 

confrontar, discutir, selecionar e compreender o grande volume de informações 

que recebem. 

A televisão, parte do objeto desta investigação, divulga normas, atitudes, 

valores, modos de atuar e de pensar que são absorvidos pelos telespectadores-

educandos, segundo suas características particulares.   

Os indivíduos assistem televisão apreendendo as mensagens que mais se 

adaptam a seu modo de ser e de ver as coisas, valendo-se de suas 

representações sociais. 
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Segundo Babin e Koulomdjian (1989), os jovens, de acordo com esta nova 

realidade tecnológica, têm novas formas de compreensão e desempenho ante 

questões atuais.  Com efeito, os estudantes de hoje, já nasceram sob a influência 

dos MCM e, conseqüentemente, criaram códigos para entender e vincular-se 

com o mundo. 

De acordo com Kenski (1994), estamos em uma etapa de transição entre o 

texto impresso, concreto e a imaterialidade do texto visual eletrônico.  Hoje, os 

alunos aprendem em diferentes situações e, principalmente, pelas relações que 

estabelecem com os meios, fora do espaço escolar.   

A simples adoção de tecnologias, por parte da escola, não oferece 

condições que favoreçam o acesso a ela por parte dos interlocutores.  Neste 

sentido, segundo Babin e Koulomdjian (1989), a escola ideal tem que estar ligada 

“às coisas do mundo” e propiciar a participação dos sujeitos escolares, 

entrelaçando a memórias do passado com as vivências do cotidiano.  As 

experiências significativas de alunos e professores devem intercambiar-se ao 

cotidiano. 

A escola é assim concebida para a comunicação.  Comunicação entre os 

sujeitos da escola (professores e alunos) e de seus saberes (que atualmente se 

origina, em grande parte, nos meios de comunicação) e a comunicação destes 

sujeitos a partir da relação entre seus saberes e o saber universal, e o saber 

científico reconhecido e representado pelo professor em sala de aula.   

 O sistema educativo não pode limitar-se a usar a linguagem audiovisual 

como repassador de informações.  Daí ser importante para professores e alunos 

ter acesso aos elementos constitutivos dessa linguagem, porque esta 

representará, cada vez mais, um instrumento fundamental de inserção na 

sociedade contemporânea. 
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2.4.7.1 – Audiovisual educativo 

 “Devemos localizar à parte um gênero muito específico: o cinema 

educativo”, diz Gutierrez Alea (1984).  Aqui, ainda quando se operam com os 

mesmos elementos e recursos do cinema-espetáculo, esses se organizam em 

função de um objetivo especial: complementar, ampliar ou ilustrar de forma direta 

o ensino professoral.  É afim, portanto, do livro didático, mas não o substitui.  A 

atitude do aluno diante dos programas educativos de TV é radicalmente diferente 

da do espectador diante do cinema-espetáculo. Aquela exige um esforço 

consciente e dirigido para a aquisição de um conhecimento específico...” 

 Desta forma, mais que uma preocupação com o objetivo específico de 

educar com que os programas educativos são realizados, o prioritário é a atitude 

de professores e alunos diante do audiovisual.  É essa atitude que vai, em última 

instância, tornar um audiovisual educativo ou não. 

 A escola é um lugar como outro qualquer e também tem suas feições.  

Mas uma de suas características básicas é a de poder metamorfosear-se numa 

porção de outros lugares.  Assim, a sala de aula pode vir a ser um palco de teatro 

ou uma sala de cinema. Tudo fica a depender da capacidade criadora de 

professores e alunos. 

Uma das mais recorrentes questões que se colocam para os educadores 

que procuram apoiar seu trabalho na linguagem audiovisual é aquela relacionada 

à distinção que freqüentemente se faz entre entretenimento e educação.  Em 

geral, ninguém vai à escola para se divertir e nem ao cinema para aprender.  

Como fica, então, a sala de aula metamorfoseada em sala de cinema? 

O cinema na escola, via televisão ou videocassete, tem algumas 

implicações.  Fica ainda, para muitos professores, subentendido que, com a 
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utilização de filmes, a sala de aula deixa de ser um ambiente de aprendizagem e 

se transforma num ambiente de lazer.  Embora exista um consenso, mais ou 

menos geral, de que o que apraz ensina com muito melhor resultado. 

 As modernas tecnologias de comunicação, ao serem introduzidas na 

Educação, sugerem transformações substanciais na estrutura funcional da escola 

e da sala de aula, demandando uma reestruturação do trabalho pedagógico que 

constitui sua essência. 

 A utilização pedagógica da televisão será tanto melhor, quanto mais se 

conheçam os temas e assuntos abordados nos programas. A linguagem 

audiovisual televisiva torna possível a veiculação de uma enorme gama de 

informações, sob os mais diferentes formatos e gêneros.   

Assim, o mundo na TV pode não ser somente o mundo constituído pelo 

espaço geográfico com toda a sua diversidade cultural, mas, igualmente, o 

mundo do conhecimento humano.  É possível, por meio do audiovisual, realizar 

estudos de universos intergalácticos e, da mesma forma, penetrar em realidades 

de dimensões microscópicas. 

 

2.4.8 – O Professor e a Comunicação 

O professor encontra-se no vértice das grandes mudanças que 

caracterizam os nossos tempos. Nunca as transformações havidas no decorrer 

do processo histórico exigiram tantos esforços do professor para se manter 

atualizado na sua matéria e nos métodos de comunicar conceitos.   

Além do papel tradicional do professor, como profissional competente em 

sua especialidade e em psicologia da aprendizagem, novo aspecto deve ser 

considerado – sua responsabilidade no eficiente planejamento das aulas e na 

criação de condições de comunicação favoráveis ao ensino. 
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O aluno de hoje é produto de um mundo dominado pela comunicação.  

Quando chega à sala de aula, traz consigo as imagens vivas adquiridas em 

conseqüência das numerosas solicitações a que foi submetido pelos vários meios 

de comunicação. 

Muito embora o progresso alcançado na ciência e na técnica das 

comunicações tenha alterado radicalmente a comunicação fora da escola, 

constitui responsabilidade do professor compreender e adaptar o ambiente e as 

técnicas de ensino, para que a aprendizagem e a instrução em sala de aula se 

enquadrem na forma por que hoje se acham organizadas. 

Ao professor deve-se atribuir um novo papel, em que assume outra 

responsabilidade – a de melhorar a comunicação em sala de aula, adaptando-se 

às necessidades dos alunos. Qualquer sala de aula, em si e por si mesma, é um 

pequeno mundo de comunicações.   

O tema da incorporação de novas tecnologias e suas linguagens em sala 

de aula deixou de ser polêmico.  Afinal, não explorar na escola um potencial de 

recursos tão ricos, seria o mesmo que pessoas se recusarem a usar o caixa 

eletrônico do banco. 

A questão é saber como os atores educacionais vão se apropriar dessas 

novas tecnologias, não só do ponto de vista de seu manuseio, mas 

principalmente de sua utilização pedagógica, para que possam provocar 

impactos positivos na escola. Os equipamentos são valiosos quando 

incorporados, conscientemente, ao projeto pedagógico da escola. 

As idéias aqui apresentadas não vão esgotar o assunto, é claro.  Porém, 

vamos tentar aprimorar nossa formação e ampliar as possibilidades de orientar 

nossos alunos pela aventura do conhecimento. 
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É muito difícil preparar professores para usar adequadamente as novas 

tecnologias.  As novas tecnologias e seu impacto na sociedade são aspectos 

pouco trabalhados nos cursos de formação de professores.  Estes professores 

precisam ser conscientes e críticos, capazes de compreender a influência da 

tecnologia no mundo moderno. 

 

2.4.8.1 – Informação e Conhecimento 

A informação e o conhecimento que, com auxílio dos novos meios de 

comunicação, vêm aceleradamente se expandindo, já estão provocando 

transformações sem precedentes, uma verdadeira revolução cultural, com 

reflexos, inclusive, nas relações econômicas locais e internacionais. 

As novas tecnologias, por si só, não são veículos para a aquisição de 

conhecimento, mas precisam estar integradas em ambientes de ensino-

aprendizagem, situações que permitam ao aluno os processos de aprendizagem 

necessários para atingir os objetivos educacionais desejados.   

Não há, no entanto, a efetivação de uma cultura audiovisiva nas escolas.  

Essa é a questão fundamental.  Não basta introduzir na escola o vídeo, televisão, 

computador ou mesmo todos os recursos multimediáticos para se fazer uma nova 

educação.   

Assim, os meios de comunicação (TV e vídeo) passam a fazer parte da 

escola como representante de uma nova forma de pensar e sentir. O espaço 

físico passa a ser qualitativamente novo, constituindo-se num centro irradiador de 

conhecimento (PRETTO, 1996), com o professor adquirindo a função de 

comunicador, de articulador de um processo educativo, de diversas fontes de 

informação.  Dessa forma, todos estarão trabalhando para uma alfabetização da   

imagem, da comunicação, da informação, da língua e da escrita. 
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O pensador francês Edgar Morin focaliza o tema de maneira cristalina, 

quando afirma: 

O primeiro significado da palavra conhecimento é 
informação; é óbvio que quem tiver informação tem 
vantagens.  O segundo significado é conhecimento que 
classifica as informações.  Porém, um conhecimento 
supersegmentado, como o de especialistas, incapazes de 
contextualizá-lo, não é capaz de atingir este dito de Pascal: 
“É necessário conhecer as partes para entender o todo, mas 
é necessário conhecer o todo para entender as partes”. 
Estamos vivendo num período em que o conhecimento só 
se torna significativo quando está situado no seu contexto. 
O terceiro significado tem a ver com inteligência, 
consciência ou sabedoria.  A inteligência é a arte de vincular 
conhecimento de maneira útil e pertinente; consciência e 
sabedoria envolvem reflexão (Jornal FOLHA DE SÃO 
PAULO, São Paulo, Caderno Especial, B-4, 12/12/93). 
 

Assim, desenvolver competências didático-pedagógicas nos professores 

de Ciências para que as contribuições das ferramentas tecnológicas no processo 

ensino-aprendizagem possam ser efetivamente concretizadas é um desafio que 

exige do trabalho docente um desenvolvimento adequado à nova realidade 

sócio-educacional.   

 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 3 - METODOLOGIA 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

3.1 – Descrição da metodologia usada na pesquisa realizada na cidade de 
Paulista, em Pernambuco, na Escola de Paulista (Ensino Fundamental 
e Médio/Estadual) e na cidade de Estância, em Sergipe, nas Escolas 
Maria Fernanda, Laura Cardoso, Júlia Lemmertz (Ensino 
Fundamental/Municipal), Walter Clark, Gustavo Borges (Ensino 
Fundamental e Médio/Estadual) e SESI (Ensino Fundamental), no 
período de setembro a dezembro de 2002. 
 

Esta pesquisa foi realizada com o objetivo de investigar o desenvolvimento 

de competências dos professores e suas práticas pedagógicas nas escolas (cuja 

identificação correta foi preservada), focalizando especialmente os docentes de 

Ciências (também com identidade resguardada, fazendo uso de codinomes), do 

Nível Fundamental, em Escolas da Rede Pública de Ensino, e o seu trabalho 

cotidiano, relacionado com as Novas Tecnologias da Informação e da 

Comunicação, na qual novas formas de aprender, novas competências do 

professor são exigidas, novas formas de se realizar o trabalho pedagógico são 

necessárias e fundamentalmente, é necessário formar o professor para atuar na 

Sociedade da Informação, em que as novas tecnologias servem como 

mediadoras do processo ensino-aprendizagem. 

Em termos metodológicos, a opção por um enfoque qualitativo foi 

decorrência natural do percurso trilhado.  Não foi tarefa fácil.  Em contrapartida, 

descobrimos que há professores dos mais capazes e comprometidos com a 

educação, ainda que atuando em condições adversas.   
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Sem a disposição dos professores em compartilhar suas experiências, 

esta pesquisa não poderia ser realizada.  Nós reconhecemos com gratidão o 

trabalho árduo dos professores e coordenadores e seus esforços e dedicação. 

Utilizamos técnicas de observação para investigar o ensino de Ciências 

para alunos das 7as e 8as séries do Ensino Fundamental. 

Esta pesquisa em sala de aula visou promover um processo de 

capacitação de professores de Ciências para ensinar fazendo uso da Televisão e 

do Vídeo, analisando o desenvolvimento de competências para a utilização 

desses recursos.  Dentre as várias modalidades de uso, selecionamos o TV 

Escola e Telecurso 2000, por estarem mais adequados às expectativas 

tecnológicas em sala de aula. 

Diante dos Resultados da Pesquisa Piloto (Ver Anexo 1), apresento neste 

Capítulo a estrutura metodológica montada para coletar dados. 

 

1ª Etapa 

Durante os meses de Julho/2002, em Pernambuco, e Agosto/2002, em 

Sergipe, entrevistamos a Secretária Municipal de Educação, os Gestores de 

Diretorias Regionais de Educação, Diretores e Vice-Diretores de Escolas, a fim 

de viabilizar e garantir a participação do pessoal envolvido no Projeto. Além 

disso, entrevistamos os Coordenadores de Centrais de Tecnologia e os 

Professores que utilizavam as NTIC. 

O nosso interesse em realizar pesquisa-ação foi porque pretendíamos, 

com esse tipo de pesquisa, investigar a prática pedagógica nas escolas e 

conseguir mudanças em atitudes e comportamentos dos professores, 

considerando os resultados da Pesquisa Piloto. 
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O processo de pesquisa-ação indica como seus traços essenciais: análise, 

coleta de dados e conceituação dos problemas; planejamento da ação, execução 

e nova coleta de dados para avaliá-la.   

Assim, decidimos fazer uma mudança na prática docente para ensinar com 

as NTIC, intervindo, coletando os dados, executando uma análise fundamentada 

na literatura pertinente e relatando os resultados. 

Seguimos diversas linhas de pesquisa-ação, pois nossa investigação 

adquiriu um caráter de diagnóstico e capacitação, preocupando-nos com a 

imagem do professor e as condições institucionais. 

Além disso, centramos nossa preocupação no currículo, propondo 

atividades de desenvolvimento profissional, para programas de melhoria das 

escolas e para o desenvolvimento de políticas.   

Estabelecemos uma série de ações, planejadas e executadas pelos 

professores participantes, sendo submetidas à observação, registradas em fitas 

de vídeo, buscando reflexão e mudanças (CARR e KEMMIS, 1988).   

Finalmente, nossa pesquisa discute a formação continuada dos 

professores (NÓVOA, 1992).  

Portanto, envolvemos um plano de ação, baseado em objetivos, um 

processo de acompanhamento e controle da ação planejada e no relato desse 

processo, intervindo na prática pedagógica dos professores. 

Este trabalho foi produzido com a preocupação de descrever as atividades 

de sala de aula e as representações dos atores escolares. Assim, foi-nos 

possível, através de um contato direto com a situação pesquisada, reconstruir os 

processos que configuram a experiência escolar diária. 
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2ª Etapa 

Sujeitos da Pesquisa 

Dez professores de Ciências do Ensino Fundamental (7a e 8a séries), dos 

turnos matutino e vespertino, em sete Escolas da Rede Pública de Ensino, nos 

Estados de Pernambuco (uma escola) e Sergipe (seis escolas).   

Esses professores foram selecionados a partir de uma visita feita pela 

pesquisadora a essas escolas, após indicação das mesmas pelo Departamento 

de Tecnologia (DETE), no caso de Pernambuco, pela Secretaria Municipal de 

Educação de Estância e pela Diretoria Regional de Ensino (DRE-1)/Estância, no 

caso de Sergipe.  As escolas deveriam possuir recursos tecnológicos, 

especificamente TV e Vídeo.  O professor deveria ter Nível Superior em sua 

formação. 

Os critérios estabelecidos para a escolha dos professores traçaram o perfil 

dos docentes que iriam participar da pesquisa: 

a) o professor deveria lecionar Ciências, nas áreas de Biologia, Física e 

Química: 

b) o professor deveria utilizar TV e Vídeo em sala de aula; 

c) o professor deveria ser Graduado; 

d) o professor deveria atuar em Escolas onde as NTIC estivessem 

funcionando. 

Diante de tais critérios, chegamos às sete escolas: três municipais, três 

estaduais e o SESI. 

Após entrevistas preliminares (Ver Anexo 2) e conversas informais, 

chegamos aos dez professores investigados, verificando a viabilidade e as 
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condições de capacitação, objetivando o uso do TV Escola em sala de aula, 

identificando o modo como eles tratam o trabalho docente com a entrada das 

novas tecnologias nas escolas.   

Através de observação participante, entrevistas e questionários, foi 

possível desvelar os encontros e desencontros que permeiam o dia-a-dia da 

prática escolar ao utilizar as NTIC, descrevendo ações e representações de seus 

atores, reconstruindo sua linguagem, suas formas de comunicação e os 

significados que são criados e recriados no cotidiano do seu fazer pedagógico. 

Porque queríamos confrontar prática e discurso, decidimos observar e 

registrar em fitas de vídeo algumas aulas de todos os professores. 

A amostra constitui-se de dez professores de Ciências do Ensino 

Fundamental, sendo sete professoras do sexo feminino e três do sexo masculino, 

entre 31 e 43 anos de idade e com experiência profissional entre 3 e 23 anos de 

docência na Rede Pública Estadual e Municipal de Ensino.  Todos têm formação 

Superior - Licenciatura Plena em Ciências Biológicas, Física, Química e 

Pedagogia (apesar da formação em Pedagogia, a Professora ensinava Ciências).  

Além disso, houve a participação de uma Professora de Ciências como 

Coordenadora da Central de Tecnologia, na Escola de Paulista (PE). 

Participaram deste estudo 443 alunos de ambos os sexos, das 7ªs e 8ªs 

Séries do Ensino Fundamental, sendo que apenas oito professores e 216 alunos 

chegaram até a fase final da pesquisa, entre eles 139 alunos das 7ªs Séries e 77 

alunos das 8ªs Séries.  

3a Etapa 

Instrumentos e Procedimentos 

Os professores ensinaram primeiramente com os livros didáticos, assuntos 

idênticos, em diferentes turmas.  As aulas foram registradas antes da capacitação 
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docente para o uso das NTIC, a fim de que os alunos e professores ficassem 

familiarizados com a presença da filmadora profissional, do cinegrafista e da 

pesquisadora em sala de aula.   

Diante das necessidades apresentadas durante a Pesquisa Piloto, 

optamos por aulas geminadas de aproximadamente 100 minutos, para que 

pudéssemos observar e anotar em Diário de Campo aspectos relevantes das 

aulas, o que não foi possível em aulas simples. 

 

Caracterização das Escolas 

Estudamos as escolas com base em sua dimensão institucional ou 

organizacional, envolvendo alguns aspectos referentes ao contexto da prática 

escolar no que se refere ao uso das NTIC.  Essas instituições foram escolhidas 

em função de levantamento prévio que as indicou como possuidoras de práticas 

internas e da existência de uma política audiovisual utilizada pelos professores. 

 

Escola de Paulista (Pernambuco) 

Escola Maria Fernanda (Sergipe) 

Escola Walter Clark (Sergipe) 

SESI (Sergipe) 

 

Em sua dimensão organizacional estas escolas apresentam formas de 

organização do trabalho pedagógico, estruturas de poder e decisão, níveis de 

participação dos seus agentes, disponibilidade de recursos humanos e materiais 

que podem afetar direta ou indiretamente o seu funcionamento, por estarem bem 
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equipadas para uma práxis mais ampla, embora não concretizada em uma delas, 

como será visto posteriormente. 

Abrangemos situações de ensino nas quais se dão os encontros professor-

aluno-conhecimento, envolvendo os objetivos e conteúdos do ensino, as 

atividades, a linguagem e os meios de comunicação entre professores e alunos. 

 

Escola Laura Cardoso (Sergipe) 

Escola Júlio Lemmertz (Sergipe) 

Escola Gustavo Borges (Sergipe) 

 

São escolas que não apresentam formas organizacionais muito bem 

estruturadas, o que afetou em duas delas o seu funcionamento, especialmente 

no que se refere ao uso das NTIC, como veremos a seguir.   Observamos, 

nessas escolas, que a infra-estrutura costuma ser inadequada, com salas 

barulhentas, pouco material escolar, tecnologias pouco acessíveis à maioria.   

Apenas na Escola de Paulista (PE) existe a Central de Tecnologia, ligada 

diretamente à direção, montada para prestar um serviço de apoio à exibição de 

vídeos a professores e alunos, com uma sala específica para isso.  Observa-se 

que nessa Central a responsabilidade da copiagem dos programas e a 

elaboração de catálogos de vídeos são feitas pelo pessoal da própria escola.   

A Central de Tecnologia não realiza produções de fitas, apesar de ter uma 

câmera de vídeo.  Contudo, só a Escola de Paulista possui acervo própria de fitas 

de vídeo, o que permite aos professores tempo suficiente para se preparar e usar 

o material selecionado. 
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Nas demais Escolas, tanto da Rede Estadual, quanto da Rede Municipal, a 

Central de Tecnologia está localizada na Secretaria de Educação ou na Diretoria 

Regional de Ensino, (distante das escolas).  Basicamente as iniciativas são de 

incorporação de TV, vídeos e computadores. As Escolas possuem salas de 

vídeo, apenas para exibição dos programas. 

O esquema de funcionamento da Central de Tecnologia, das Escolas do 

Estado em Sergipe, para o empréstimo de fitas de vídeo, é similar ao de uma 

locadora comercial.  Os professores podem retirar as fitas por um período de três 

ou quatro dias úteis, o que pode não ser suficiente para preparar aula.  Assim, 

percebe-se que o uso de fitas de vídeo é muito tímido, já que a maioria dos 

professores não gosta de usar as NTIC.   

Mesmo com todas as dificuldades, encontramos experiências de 

incorporação do vídeo na educação em todos os níveis de ensino.   

 

4ª Etapa 

Estrutura da Coleta de Dados 

A pesquisa investigou a prática docente de 10 (dez) professores de 

Ciências, das 7as e 8as séries, do Ensino Fundamental, considerados bem-

sucedidos na utilização de TV e Vídeo em sala de aula, nos Estados de 

Pernambuco e Sergipe. 

Os professores aceitaram fazer parte do estudo, recebendo a 

pesquisadora e o cinegrafista em suas aulas, os quais durante quase três meses 

acompanharam as aulas, realizando capacitação em dupla, individual ou em 

grupo, verificando, também, as interações professores-alunos. 

O período de análise foi, assim, mais demorado do que se esperava.  

Percebemos que as instituições vendem externamente os seus sucessos – 
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muitas vezes de forma exagerada – e escondem os insucessos, os problemas e 

as dificuldades, com professores mal preparados e pouco motivados, 

enfatizando, segundo Morán, a afirmação de que temos muitos alunos que ainda 

valorizam mais o diploma do que o aprender.    

Em termos gerais, buscamos conhecer o trabalho desenvolvido por 

professores que utilizavam TV e Vídeo no ensino de Ciências, procurando 

capacitá-los diante dos limites de suas condições de trabalho e formação. 

Em termos específicos buscamos investigar: a) como os professores lidam 

com a prática pedagógica do ensino de Ciências; b) como eram utilizadas as 

NTIC; c) o papel do professor para a aprendizagem de Ciências usando TV e 

Vídeo; d) demanda por capacitação docente no uso das NTIC. 

A coleta de dados centrou-se basicamente na observação e registro em 

fitas de vídeo das aulas, tendo como alvo as práticas de trabalho dos professores 

nas salas de tecnologia. 

Observamos 11 (onze) turmas das 7as e 8as séries do Ensino Fundamental, 

além de realizarmos entrevistas com os 10 (dez) Professores, Coordenadores de 

Central de Tecnologia, Diretores, Vice-Diretores, Gestores de Diretoria Regional 

de Educação e Secretária Municipal de Educação.  Houve ainda enquetes com 

os professores e alunos das turmas observadas e contatos informais com o 

pessoal envolvido na educação. 

Pode-se perceber, pela descrição das técnicas de coleta de dados, que 

houve uma tentativa de ampliar, de forma substantiva, a análise da prática 

pedagógica, em comparação com a Pesquisa Piloto.  Além disso, deixamos que 

os alunos participassem ativamente da seleção das fitas de vídeo, constituindo 

uma boa maneira de aumentar o interesse pelo material de ensino. 
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A prática nos revelou o fazer pedagógico dos professores.  Lembramos 

que ao selecionarmos os professores, incluíamos os que se declararam adeptos 

à TV e Vídeo em sala de aula.  Mas, sabíamos que trabalhávamos apenas com o 

discurso.  Somente a prática nos daria condições de avaliar a veracidade e 

coerência de tais afirmações.  

 

Capacitação Docente 

Implementamos um estilo de capacitação visando modificar as práticas de 

sala de aula e de vídeo dos professores de Ciências, nas disciplinas de Química, 

Física e Biologia, dando-lhes oportunidade de passar por um processo de 

reflexão que os levasse a alterar suas práticas de ensino ao utilizarem as NTIC.  

Visamos a promoção do curso para a qualificação dos professores visando à 

implantação de uma cultura audiovisual. 

Em nossa capacitação consideramos o professor como sujeito de sua 

ação e não como mero executor de atividades. 

Observamos que é possível e viável desenvolver capacitações que levem 

os docentes a assumirem um papel ativo ao fazerem uso das NTIC, descrevendo 

a sua prática, analisando-a e sugerindo alternativas para reconstruí-la.  Além 

disso, ficou evidente que o processo de capacitação pode ocorrer no nível do 

coletivo, desde que por áreas afins. 

Enquanto nossa intenção era estabelecer uma agenda e uma sistemática 

de encontros que garantissem a continuidade do projeto, enfrentamos 

interrupções e descontinuidades decorrentes de problemas políticos e 

pedagógicos, mas que não comprometeram o processo e os resultados do 

trabalho. 
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Durante a capacitação enfatizamos que devemos dar importância à forma 

como os professores usam para levar o aluno à aprendizagem, ou seja, conduzir 

passo a passo, utilizando a ZDP – zona de desenvolvimento proximal.  O 

professor sabe que a pergunta deve ser formulada para fazer o aluno encontrar a 

resposta certa.   

Não se trata, porém, de pistas visando a favorecer qualquer conexão do 

tipo estímulo-resposta.  Ao contrário, as perguntas têm a finalidade de levá-lo a 

reorganizar sua estrutura cognitiva no sentido de reelaborá-la em níveis mais 

consistentes.   

A frase chave das fitas de vídeo diz: “Vamos pensar um pouco”, e esta 

representa a importância de levar o aluno à compreensão, isto é, na certeza de 

que, com os conhecimentos que o aluno já dispõe, o próprio raciocínio o fará 

chegar à resposta certa. 

Salientamos também que o trabalho com as NTIC pode fluir naturalmente, 

desde que sejam observados alguns pontos, principalmente, o planejamento das 

aulas, favorecendo o desenvolvimento de certos hábitos e atitudes nos alunos.  

Encontros e Desencontros 

Foram feitos esforços para convencer alguns professores a participarem 

da pesquisa, uma vez que detectamos dificuldades para a utilização das fitas de 

vídeo. 

Foi necessária a socialização tecnológica, oferecendo uma qualificação 

que permitisse aos professores encontrarem nos recursos disponíveis as 

condições para sua reatualização cultural, científica e tecnológica. 

Partimos da hipótese de que as tecnologias na escola não podem servir 

apenas como instrumental ou mero recurso didático-pedagógico a mais para 

diversificar as aulas ou torna-las mais atrativas e menos extenuantes.  
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De acordo com Pretto (1996), as novas tecnologias devem ser incorporadas 

como fundamento, fazendo parte da escola. 

Os professores eram estimulados a participar, a envolver-se através de 

uma dinâmica de trabalho que levava a uma reflexão sobre a própria prática, 

buscando elementos para reformula-la.   

Evidentemente encontramos obstáculos nesse percurso.  Os professores 

ainda não perceberam que precisam ser adequadamente qualificados para uma 

perspectiva de escola onde o aluno possa, de forma ativa, construir seu 

conhecimento. 

Assim, diante de dificuldades estruturais em obtenção de fitas de vídeo, 

falta de Centrais de Tecnologia efetivamente funcionando nas Escolas, 

professores que ainda não estão comprometidos com as transformações 

necessárias à Educação, e sim com os próprios interesses sócio-políticos, 

precisamos alterar os modelos e estratégias de capacitação docente. 

Escolhemos uma unidade escolar do SESI para nosso lócus de 

investigação, tendo em vista a formação e qualificação profissional da Professora 

de Ciências, visto que perdemos um sujeito da pesquisa, por estar envolvido em 

campanha política.  

O SESI é uma instituição que desenvolve uma aprendizagem integradora.  

Observamos que em seu quadro docente há educadores que chamam a atenção.  

Tanto os professores quanto a diretora e coordenadores estão envolvidos no 

processo pedagógico, contribuindo para um ambiente de inovação.   

Além disso, os alunos curiosos e motivados facilitam o processo, 

estimulando as melhores qualidades do professor, desenvolvendo um ambiente 

culturalmente rico, com criticidade e produção. 
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Na verdade, o SESI possui uma identidade educacional, com 

características específicas, que conhece o seu papel.  Aliados à boa direção, os 

professores acompanham as mudanças na educação. 

O SESI apresentou-se para nós não apenas como uma agência 

transmissora de informação, mas num lugar de análises críticas e produção da 

informação, com análise crítica e um significado pessoal, parafraseando Libâneo.  

Para tanto, percebemos que ela é provida de uma formação cultural básica, 

buscando o desenvolvimento de capacidades cognitivas e operativas. 

Assim, observamos que os professores têm um papel decisivo no SESI 

para a criação de condições cognitivas e afetivas que ajudam os alunos em sua 

formação para o exercício da cidadania crítica.   

 

5a. Etapa 

Preparando Professores de Ciências para utilizar as Novas Tecnologias da 

Informação e da Comunicação (NTIC) no Processo de Ensino e 

Aprendizagem 

 

 A fim de que pudessem ter uma visão geral do processo e uma dinâmica de 

ensino própria para desenvolver competências, os professores ensinaram 

determinados conteúdos aos alunos em aulas previamente planejadas, através 

de uma seqüência didática produzida a partir da análise das novas tecnologias da 

informação e da comunicação. 

 

  Os professores receberam capacitação específica, em grupo, em dupla e 

individual, para utilizarem os recursos audiovisuais (televisão e vídeo), 

articulando os conteúdos das fitas de vídeo, pré-conhecidos, já à época do início 

do assunto, com o processo de aprendizagem dos alunos. 
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 Este projeto de intervenção caracteriza-se por situações de 

instruções/orientações mediadas por um capacitador (orientador - a 

pesquisadora), tendo como sujeitos os Professores de Ciências, do Nível 

Fundamental, das 7as e 8as séries, de Escolas Públicas de Ensino, no ambiente 

escolar, em grupo, individualmente ou em duplas, através de Nove Sessões 

(Ver Anexo 3), para tratar do tema “Desenvolvendo Competências Didático-

Pedagógicas nos Professores de Ciências, para o uso das Novas 

Tecnologias da Informação e da Comunicação (NTIC), no Processo Ensino-

Aprendizagem”.  Descrevemos, a seguir, cada sessão, com suas respectivas 

estratégias e avaliações para obtenção de resultados. 

É oportuno observar que as Sessões realizadas na Escola de Paulista 

(PE) foram diferenciadas das Escolas de Estância (SE), por termos, nesta 

Cidade, Professores de Biologia, Química e Física, com Graduação 

Especializada, ao passo que em Paulista os Professores são de Biologia e 

Química, com Graduação em Biologia, daí procedermos à análise específica de 

cada contexto. 

Tendo em vista a necessidade de realizar viagens Aracaju – Recife – 

Aracaju, o trabalho referente às Sessões foi executado em oito semanas, mas 

não consecutivas, inclusive por um período inesperado de falta de cinegrafista 

(duas semanas de setembro/2002), além da necessidade de Capacitação 

Específica com a Professora Heloísa Bastos para Análise das Fitas de Vídeo a 

serem utilizadas pelos Professores de Física e Química. 

Se levarmos em conta o cronograma inicial, que abordava Entrevistas, 

visitas às Diretorias Regionais de Educação, Departamento de Tecnologia, 

Secretarias de Educação, onde todas as Agendas eram filmadas, iniciamos a 

Pesquisa em Julho de 2002, e terminamos no final de Dezembro de 2002.  
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Assim, desenvolvemos nossas atividades educativas fazendo uso das 

NTIC (TV e vídeo) e algumas experimentações, em três momentos pedagógicos: 

a) Problematização inicial – apresentamos questões e/ou situações 

para discussão com os alunos.  A postura do professor foi de questionar e 

lançar dúvidas.  Assim os alunos já tendo noções sobre as questões 

colocadas, fruto da aprendizagem anterior, na escola ou fora dela podem 

permitir uma melhor compreensão e apreensão dos assuntos, após a 

projeção das fitas de vídeo, diante da necessidade de adquirir outros 

conhecimentos que ainda não detêm.  Ou seja, os professores buscam o 

conhecimento científico dos fenômenos e, assim, fazem a ponte entre o 

conhecimento popular (senso comum) e o científico.  Devido à resistência 

de alguns professores, ou talvez à falta de informação, especialmente dos 

docentes de Física e Química, precisamos recorrer aos Textos sobre 

Teoria do Conhecimento, Filosofia da Ciência e Sociologia do 

Conhecimento (Ver Anexo 4), para flexibilizar os professores e engajá-los 

em nosso processo de maneira efetiva. 

b) Organização do conhecimento – as fitas de vídeo são projetadas.  

Nelas o conteúdo é programado e preparado em termos instrucionais para 

que o aluno aprenda de forma a, de um lado, perceber a existência de 

outras visões e explicações para as situações e fenômenos 

problematizados, e, de outro, a comparar esse conhecimento com o seu, 

para usa-lo para melhor interpretar aqueles fenômenos e situações. 

c) Aplicação do conhecimento – o conhecimento, além de ser uma 

construção historicamente determinada, está disponível para que 

qualquer cidadão faça uso dele, devendo ser apreendido. 
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Todos os professores já pensaram nas transformações necessárias para 

melhorar suas condições de trabalho, permitindo-lhes realizar suas aspirações 

de ensinar de forma que os alunos realmente aprendam com prazer.   

Nessas cogitações, notamos que há esforços isolados de indivíduos para 

aperfeiçoar o ensino, apoiando-se em oportunidades como a que lhes 

proporcionamos, ligando o ensino da ciência e tecnologia às necessidades dos 

alunos. 

 
SESSÃO I – INTERAÇÃO ENTRE OS PROFESSORES E O PROGRAMA TV 

ESCOLA (ESCOLA DE PAULISTA) – MÊS DE SETEMBRO/2002 

 
Semana de 02 A 06/09/2002 

 

SESSÃO I – INTERAÇÃO ENTRE OS PROFESSORES E O PROGRAMA TV 

ESCOLA (ESCOLAS DE ESTÂNCIA (SE) – MÊS DE NOVEMBRO/2002 

 
Semana de 12 a 14/11/2002 

 

SESSÃO II – APRESENTAÇÃO DE SUGESTÕES PARA O USO DO TV 

ESCOLA E ESCOLHA DE FITAS DE VÍDEO PARA SALA DE AULA 

(BIOLOGIA) - ESCOLA DE PAULISTA (PE) – MÊS DE SETEMBRO/2002 

 

Semana de 02 a 06/09/2002 

 

SESSÃO II – APRESENTAÇÃO DE SUGESTÕES PARA O USO DO TV 

ESCOLA – BIOLOGIA (ESTÂNCIA-SE) – MÊS DE NOVEMBRO/2002 

 

Semana de 12 a 14/11/2002 
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SESSÃO III – APRESENTAÇÃO DE SUGESTÕES PARA O USO DO TV 

ESCOLA (VER ANEXOS 5 E 6) E ESCOLHA DE FITAS DE VÍDEO PARA 

SALA DE AULA (QUÍMICA) - ESCOLA DE PAULISTA (PE) – MÊS DE 

SETEMBRO/2002 

 

Semana de 02 a 06/09/2002 

 

SESSÃO III – APRESENTAÇÃO DE SUGESTÕES PARA O USO DO TV 

ESCOLA (QUÍMICA E FÍSICA) – ESTÂNCIA-SE 

 

Semana de 12 a 14/11/2002 

 

SESSÃO IV – ANÁLISE DO CONTEÚDO DAS FITAS DE VÍDEO E 

APRESENTAÇÃO DA “CARTILHA – PROGRAMA TV ESCOLA” (VER 

ANEXOS 7 e 8) - (BIOLOGIA) – ESCOLA DE PAULISTA (PE) 

 

Semana de 02 a 06/09/2002 

 

SESSÃO IV – ANÁLISE DO CONTEÚDO DAS FITAS DE VÍDEO E 

APRESENTAÇÃO DA “CARTILHA – PROGRAMA TV ESCOLA” (BIOLOGIA) –

ESTÂQNCIA (SE) 

 

Semana de 18 a 22/11/2002 

 

SESSÃO V – ANÁLISE DO CONTEÚDO DAS FITAS DE VÍDEO E 

APRESENTAÇÃO DA “CARTILHA – PROGRAMA TV ESCOLA” (QUÍMICA) – 

PAULISTA (PE) 

 

Semana de 02 a 06/09/2002 
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SESSÃO V – ANÁLISE DO CONTEÚDO DAS FITAS DE VÍDEO E 

APRESENTAÇÃO DA “CARTILHA – PROGRAMA TV ESCOLA” (FÍSICA E 

QUÍMICA) – ESTÂNCIA (SE) 

 

Semana de 18 a 22/11/2002 

 

SESSÃO VI – DEFINIÇÃO DAS FITAS DE VÍDEO – BIOLOGIA, FÍSICA E 

QUÍMICA, A SEREM UTILIZADAS PELOS PROFESSORES (ESCOLA DE 

PAULISTA-PE) 

 
Semana de 15 a 18/10/2002 
 

SESSÃO VII - APRESENTAÇÃO DE TELEAULA – DRAMATIZAÇÃO 

(BIOLOGIA) - ESTÂNCIA(SE) 

 

Semana de 18 a 22/11/2002 

 
SESSÃO VII APRESENTAÇÃO DE TELEAULA – DRAMATIZAÇÃO 

(BIOLOGIA) - PAULISTA (PE) 

 

Semana de 27 a 29/11/2002 

 

SESSÃO VIII – APRESENTAÇÃO DE TELEAULA - DRAMATIZAÇÃO 

(QUíMICA) - ESTÂNCIA (SE) 

 

Semana de 18 a 22/11/2002 
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SESSÃO VIII – APRESENTAÇÃO DE TELEAULA - DRAMATIZAÇÃO 

(QUÍMICA) - PAULISTA (PE) 

 

Semana de 27 a 29/11/2002 

 

SESSÃO VIII – APRESENTAÇÃO DE TELEAULA – DRAMATIZAÇÃO (FÍSICA) 

– ESTÂNCIA (SE) 

 

Semana de 18 a 22/11/2002 

 

SESSÃO IX – TV/VÍDEO NO ENSINO DE CIÊNCIAS – UTILIZAÇÃO 

PEDAGÓGICA DOS VÍDEOS EM SALA DE AULA 

ROTEIRO DE PREPARAÇÃO DAS AULAS ( Ver ANEXO 9) 

 

Duração: 100 minutos (duas aulas geminadas) 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 4 – ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 



 

 

 

 

 

 

Considerando o papel que a escola pode desempenhar, além de sua 

relação com as NTIC, fazendo significativo o processo de ensinar e aprender, 

assumimos o desafio de trabalhar com TV e Vídeo em sala de aula, permitindo 

um ambiente de aprendizagem facilitador e uma participação produtiva dos 

alunos.  

No primeiro ano, convivemos com professores de Ciências, alunos, 

Coordenadora da Central de Tecnologia, Diretora e demais membros da Escola 

de Paulista, em situações de aula, utilizando ou não TV e Vídeo.  Através dos 

dados obtidos, decidimos realizar a Capacitação Docente para o uso das NTIC, 

vivendo, no segundo ano, experiências que envolveram a adoção de 

metodologias alternativas para gerar condições necessárias para que professores 

e alunos utilizem os meios com o compromisso de observar a capacidade de 

apreensão e compreensão das fitas de vídeo exibidas, investigando se é possível 

manter uma postura crítica diante da televisão.   

As experiências realizaram-se na Disciplina de Ciências, tendo em vista o 

conteúdo científico e as dificuldades de desempenho dos professores com as 

NTIC.  Chegamos inclusive à apresentação dos trabalhos realizados pelos 

docentes, através de uma exposição na Escola de Paulista (Feira de 

Conhecimento), dando retorno à comunidade dos trabalhos produzidos pelos 

alunos. 

Relatamos resistência de alguns professores para abandonarem antigas 

teorias. Eles denunciavam o descaso dos governantes ao sistema educacional, 
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criticavam a imposição de conteúdos para serem memorizados, sem capacitação 

específica para utilizarem as NTIC.  Encontramos comentários construtivistas, 

mas acreditamos que deve haver uma discussão mais profunda sobre as 

relações entre construtivismo, prática de ensino e concepções sobre a natureza 

do conhecimento científico, considerando as idéias prévias dos alunos como 

ponto de partida.  Precisamos proporcionar a experiência da ruptura, o conflito de 

idéias, o desequilíbrio necessário para a reorganização dos conceitos.   

Entretanto, para atender aos nossos objetivos, escolhemos pessoas que 

quisessem assumir um “perfil” para tentar a caracterização equilibrada do 

professor de Ciências, relacionando sua formação acadêmica com seu 

desempenho profissional, fazendo algumas considerações preliminares que 

pudessem orientar os direcionamentos básicos, evitando um professor utópico.  

Pretendemos a reflexão e a discussão sobre a qualidade do ensino que estava 

sendo promovido, especialmente ao utilizarmos as NTIC.   

 

4.1 – O Perfil dos Professores durante a Apresentação das Teleaulas 

O professor encontra-se no vértice das grandes mudanças que 

caracterizam os nossos tempos.  As transformações exigem grandes esforços do 

professor para se manter atualizado na sua matéria e nos métodos de comunicar 

conceitos.  O ensino requer hoje a capacidade de seleção e utilização de novos 

meios que permitam esclarecer melhor os contextos das matérias, bem como as 

transformações que ocorrem rapidamente em todo o mundo. 

Além do papel tradicional do professor, como profissional competente em 

sua especialidade e em psicologia da aprendizagem, novo aspecto deve ser 

considerado – sua responsabilidade no eficiente planejamento das aulas e na 

criação de condições de comunicação – favoráveis ao ensino.  
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Foi possível identificar a marca pessoal de cada professor.  È oportuno 

verificar que utilizamos codinomes para resguardar a identidade dos professores. 

Na maioria deles, as tradições têm sido preservadas.  A história do ensino 

em sala de aula mostra que a comunicação de idéias e conceitos, de professor 

para aluno e de aluno para professor, tem-se baseado principalmente em meios 

verbais. 

O elemento-chave no controle da natureza e eficácia deste intercâmbio de 

idéias e conceitos – ou seja, a eficiência da comunicação em sala de aula – é o 

professor. Enquanto as mensagens forem transmitidas sem obstáculos 

provocados por qualquer forma de interferência, a comunicação aluno-professor 

processa-se eficientemente. 

Entretanto, a experiência revela que as mensagens do professor ao aluno 

sofrem várias modificações.  Em conseqüência, o caráter da aprendizagem se 

modifica de tal maneira que a eficiência do ensino decai. 

O papel dos professores é fundamental no processo de integração das 

novas tecnologias, e num sentido mais lato, pelo desenvolvimento de qualquer 

sistema educativo.  Se os professores tiverem uma atitude de permanente 

aprendizagem acerca do mundo e de permanente (re)criação das suas práticas, 

então estão sendo criadas as condições para alcançar os objetivos que têm sido 

enunciados ao longo deste trabalho. Mas, este tipo de visão não se aplica 

também às atitudes dos professores, aplica-se também ao conceito de formação 

de professores.  Se se quer que os professores sejam inovadores, então é 

necessário que a formação também seja inovadora, e não seja entendida como 

uma atividade de formação em sentido restrito.    
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O professor tem de se familiarizar, tem de estabelecer uma relação com as 

novas tecnologias em geral, além disso, ele deve envolver de forma ativa numa 

recriação/reconstrução da sua disciplina, com o auxílio das novas tecnologias. 

Talvez assim consiga-se, como diz Baptista (1997, p.38), “um novo modelo 

de formação de professores que se pretendem sabedores competentes, 

orientadores precisos, críticos conscientes e não alienados dos novos tipos de 

sociedade que o desenvolvimento tecnológico mais geral nos vai construindo”. 

Consideramos ainda mais o papel dos professores neste processo. 

Cremos que eles são os agentes decisivos no sucesso ou insucesso, no que diz 

respeito à integração das NTIC na sala de aula.  Afinal, é ao professor que cabe 

difundir e apoiar as práticas educativas consideradas concretas, criando 

capacidades organizativas para que os administradores das escolas consigam 

gerir este processo. 

 

Professoras Marianna, Manuela 

Encontramos como marca fundamental a busca constante do equilíbrio, na 

tentativa de dosar teoria e prática, afetividade e cognição, conteúdo e método, 

sentimento e pensamento, 

A professora Marianna utilizou apenas TV e vídeo na sala de aula, sem se 

preocupar em usar outros elementos que viessem a aumentar a compreensão 

dos conceitos de Ciências. 

A professora Manuela não chegou ao final do trabalho. 
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Professoras Perpétua, Ana Joaquina 

Detectamos como característica básica a ousadia do novo, implicando 

uma reconceptualização do ensino e das relações de sala de aula.  Usando 

técnicas psicodramáticas, elas procuravam resgatar as experiências sociais dos 

alunos e os conteúdos das disciplinas. 

Há nestas professoras um processo de construção de uma metodologia de 

trabalho que define e orienta o seu saber e o seu fazer didáticos. 

Os alunos parecem gostar dessa forma de trabalho, buscando integração 

das NTIC entre teoria e prática. 

Professores Garibaldi, Caetana, Rosário 

Revelaram, como os demais professores, o gosto por saber, por 

aperfeiçoar-se cada vez mais. 

Os professores utilizaram outros materiais disponíveis, constituindo um 

reforço da aprendizagem.  

Professores Bento Manuel, Corte Real, Tereza, 

Podemos caracterizá-los como a competência em construção.  Seu 

trabalho em sala de aula indicou uma série de fragilidades, principalmente em 

relação ao conteúdo da disciplina.  Constatamos incorreções e distorções em 

vários conceitos discutidos em sala de aula.  Além disso, eles lamentam e 

criticam os obstáculos encontrados para a concretização desses projetos. 

Um dos professores empregou coordenadamente vários recursos, 

proporcionando condições de aprendizagem mais progressiva. 

Notamos que os professores Bento Manuel, Corte Real e Tereza, 

acostumados e seguros com o papel tradicional de comunicar ou transmitir 

informações que conhecem bem, passaram por um pequeno desconforto e 
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insegurança, diminuídos após a capacitação, pois, corriam o risco de ouvirem 

perguntas para as quais não tivessem respostas imediatas; enfim, após um 

diálogo direto com os alunos, saíam da posição de autoritarismo do saber. 

Entre os dez professores pesquisados, sete apresentaram características 

constantes na educação.  Eles foram capazes de compreender realmente as 

necessidades do educando, de maneira a poder selecionar e empregar 

experiências educativas adequadas, tendo em vista alcançar efetivamente os 

objetivos que se buscam através da educação utilizando as NTIC.  Definimos 

como professor eficiente aquele que compreende a natureza do educando e o 

progresso de cada um na aquisição de conceitos e compreensões indispensáveis 

para atingir os objetivos específicos de determinada aprendizagem. 

A professora Tereza não chegou ao final do trabalho. 

Os sete professores (Ana Joaquina, Perpétua, Rosário,  Caetana, 

Marianna, Garibaldi, Corte Real) mostraram-se pessoas curiosas, 

entusiasmadas, abertas, sabendo motivar e dialogar.  Valeu a pena contatar 

essas pessoas, pois saímos enriquecidos desse contato.  Afinal, são educadores 

humildes e confiantes.  Mostrando o que sabiam e, ao mesmo tempo, atentos ao 

novo.  Os demais não nos surpreenderam, repetindo fórmulas, sem entusiasmo, 

enfim, repetidores de metodologias autoritárias.      

Destes sete, destacamos quatro (Perpétua, Ana Joaquina, Caetana, 

Garibaldi)  professores que sinalizaram um posicionamento expressivo sobre as 

novas atitudes docentes diante das realidades das NTIC.  Em sala de aula, 

verificamos que eles assumem o ensino como mediação, para uma 

aprendizagem ativa dos alunos, ou seja, são professores que colocam 

problemas, perguntam, dialogam, ouvem os alunos, argumentam, abrem espaço 

para que possam expressar seus pensamentos, sentimentos, de modo que 
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tragam para a escola suas próprias realidades.  Além disso, eles auxiliam os 

alunos a pensarem criticamente.  Ou seja, diante das fitas de vídeo 

apresentadas, foi possível contextualizar o tema estudado com a vida social. 

Em todos os professores analisados, foi necessária a orientação 

envolvendo capacidades comunicativas.  Afinal, a concorrência com outros meios 

de comunicação, requer dos docentes um aprofundamento nas técnicas de 

comunicação, tais como formas mais eficientes de expor e explicar conceitos, 

domínio da linguagem informacional, postura corporal, controle da voz, 

conhecimento e uso das NTIC na sala de aula. 

Os professores ainda dependem da sala de aula, do quadro negro, dos 

cadernos, do livro didático, mas eles sabem que não são as únicas fontes do 

conhecimento. 

Freqüências (F) e Percentuais de Respostas sobre as Percepções dos 
Professores quanto à Utilização das Novas Tecnologias no Ensino: 

Categorias F % 

Conhecem o acervo do TV Escola 10 100%

Utilizam com freqüência TV e Vídeo 10 100%

TV e Vídeo – estímulo importante para a aprendizagem 07 70%

TV e Vídeo – mais um recurso didático 02 20%

O Vídeo integra o planejamento pedagógico da escola 10 100%

Sentem necessidade de diretrizes precisas para utilizar TV e Vídeo 07 70%

TV/Vídeo estimulam a produção de trabalhos mais criativos 03 30%

TV/Vídeo despertam o interesse em ampliar conhecimentos 02 20%

TV/Vídeo facilitam o conhecimento entre dados/fatos/conceitos 02 20%

Ultrapassaram resistências aos meios tecnológicos 01 10%

TV/Vídeo facilitam uma avaliação mais socializada do 
trabalho docente 

03 30%

Não responderam 02 20%

 

O ensino bem conduzido geralmente implica a determinação do nível já 

alcançado pelos alunos na escola de conceitos, arranjando-se em seguida novas 
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experiências, que, por seus aspectos objetivos e concretos, venham a permitir 

um acúmulo progressivo de conceitos devidamente compreendidos. 

Há possibilidades de arranjo de um mesmo conteúdo para apresentação 

aos alunos de qualquer nível de ensino.  Assim, os professores elaboraram um 

“Contrato Didático”, com seqüências cujas categorias foram definidas na 

tentativa de sistematizar os temas e conceitos a serem abordados nas Fitas de 

Vídeo.   

Observamos que eles enfatizaram os conceitos, contextualizando o 

conhecimento, mas não se preocuparam tanto com a psicologia da 

aprendizagem e o desenvolvimento cognitivo dos alunos. As diferenças na forma 

de receber informações do meio exterior, especialmente ao utilizarem TV e 

Vídeo, e pensar nos alunos durante as várias etapas de sua evolução intelectual 

determinariam uma seqüência para o tratamento de diferentes tópicos de um 

mesmo conteúdo.   

Percebemos tais aspectos ao avaliarmos turmas da mesma série.  

Portanto, se faz necessário ter em mente não só a disciplina, mas também os 

alunos, organizando o currículo de forma que estes possam aprender mais 

facilmente. 

Assim, ao desenvolvermos nosso trabalho, com o objetivo de levarmos os 

alunos a compreenderem integralmente os fenômenos físicos e químicos, fomos 

bem sucedidos, especialmente em virtude da participação e do trabalho em 

conjunto de professores de Física, Química e Biologia. 

É imperativo que se formem professores capazes de pensar em termos 

mais amplos e objetivos, que sejam capazes de ter atitudes condizentes com o 

trabalho que realizam e possam, desta forma, influenciar seus alunos em direção 
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a uma iniciação cientifica que os conduza, através da compreensão da Ciência, 

à educação cientifica almejada.   

Em função destes aspectos, a linha do trabalho é orientada para a 

identificação de problemas do ensino de Ciências, utilizando as novas 

tecnologias e, a partir dos fatos emergentes, propor uma reformulação do ensino 

de ciências, direcionada para procedimentos de sala de aula capazes de 

dinamizar o ensino-aprendizagem, através de válidas estratégicas.   

A meta a ser alcançada é, então, o estudo e a aplicação de uma 

estratégia (procedimentos, meios e eventos) específica para o ensino de 

Ciências, envolvendo situações de mudanças e inovação, na busca de técnicas-

métodos para se chegar á efetiva compreensão da Ciência.  

Avaliação sobre a Atuação dos Professores de Ciências quanto à Utilização 
das NTIC, após a apresentação da Teleaula, no que tange ao 
Desenvolvimento de Competências Didático-Pedagógicas para que as 
ferramentas tecnológicas no processo ensino-aprendizagem possam ser 
concretizadas: 
 
PROFESSORES/ 
COMPETÊNCIAS 

Ana J. Marianna Garibaldi Corte Real Caetana Rosário Bento M. Perpétua.

Conhecimento ok ok ok  ok   ok 

Interdisciplinar e 
Cooperativo 

ok ok ok  ok ok ok ok 

Desenvolvimento 
Pessoal 

ok  ok ok ok ok  ok 

Desenvolvimento 
Cognitivo 

ok   ok ok ok ok ok 

Comunicação ok ok ok  ok   Ok 

Utilização das NTIC ok  ok ok ok ok  Ok 

Estimulação do 
Pensar Crítico 

ok  ok  ok ok  Ok 

Obs.: As professoras Manuela e Tereza não chegaram ao término do trabalho.  
Portanto, não houve avaliação sobre elas. 
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Cabe ao professor o papel de mediador do processo ensino-

aprendizagem, aprendendo com o aluno numa relação de construção coletiva, 

superando a concepção tradicional de educação para que as NTIC apresentem 

amplo potencial. 

Observamos que algumas escolas pesquisadas ainda encontram-se 

distantes do que propõem as expectativas políticas, e a desqualificação do 

professorado foi notória, porque os cursos de formação não vêm acompanhando 

as mudanças. 

 

Respostas dadas pelos Alunos, apresentando sugestões para melhorar 
a Atuação dos Professores de Ciências quanto à Utilização das NTIC; 
realização de Aulas Práticas em Laboratórios; participação em Feira de 
Ciências e quanto à Prática Docente: 

(X, quando necessário; OK, quando já possuir; ⎯, sem comentários). 

PROFESSORES   NTIC Laboratórios Feira de 
Ciências    Prática 

Ana Joaquina       X           X            X         OK 

Perpétua     OK         OK            OK         OK 

Rosário       X           X             X           X 

Caetana       X           X             X           X 

Marianna       X           X             X           X 

Garibaldi       X           X ⎯         OK 

Bento Manuel       X           X          OK           X 

Corte Real       X           X             ⎯         OK 

 

Utilizar as NTIC numa abordagem tradicional significa negligenciar a 

contribuição que as NTIC podem oferecer para o processo ensino-

aprendizagem, tendo como referência teórica o sócio-construtivismo de 

Vygotsky. 
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4.2 – Bloqueios à Comunicação 

Bloqueio comum, embora evitável, se verifica quando o educando 

devaneia, como observamos em quase todas as salas de aula pesquisadas, isto 

é, quando se afasta do fluxo de comunicações que ocorre na sala e se concentra 

em suas próprias experiências e conceitos, de maior interesse e mais 

emocionantes.  O devaneio interrompe a participação do aluno no processo de 

transmissão de informações para a construção do conhecimento que se 

desenvolve em sala de aula. 

Do ponto de vista da instrução sistemática, esse foi o grande desafio que 

se colocou a uma prática pedagógica pretensamente interacionista: discutir as 

relações aluno-professor e aluno/aluno, com base em dados empíricos 

contextualizados historicamente.  

O aluno aprende opondo-se a alguém, identificando-se, imitando, 

estabelecendo analogias, internalizando símbolos e significados, tudo isso em um 

ambiente social e historicamente localizado.   

Portanto, investir na abordagem interacionista como uma forma de 

promover o conhecimento pode ser importante para produzir condutas 

pedagógicas potencialmente distintas, no sentido de oferecer alternativas para 

uma atuação docente que melhor responda à realidade sócio-educacional 

condicionada pelo atual momento histórico, esperando-se que esta discussão 

não termine aqui.  

Apesar das técnicas, métodos, filosofias, recursos audiovisuais e 

professores bem intencionados, o ensino de Ciências não atende aos objetivos 

para o qual era proposto.  Basicamente, o ensino está fazendo com que o aluno 

adquira conhecimento através da transmissão verbal ou escrita.  Ênfase é dada 
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ao aspecto informativo e à aula expositiva, sendo ainda a forma mais utilizada 

pelo professor para ministrar suas aulas.  

Forma-se assim, um verdadeiro ciclo.  O professor (ou livro) explica aos 

alunos, eles anotam tudo no caderno.  O conhecimento é aceito passivamente.  

Em épocas de prova o “conteúdo ou lição” é estudado (decorado).  Durante a 

verificação o pretenso conhecimento é posto na prova, a qual é entregue ao 

professor.  Fecha-se o ciclo: livro-professor-aluno-caderno-prova professor.   

Os demais recursos (multimeios), quando aproveitados, eram usados 

inadequadamente para “complementar ou ilustrar” assunto já conhecido.  As 

causas, talvez possam ser encontradas na formação do professor, durante sua 

preparação profissional, como disseram alguns professores ao longo do processo 

de Capacitação.  Não raro, os professores incorporam uma filosofia de ensino e a 

utiliza sem mesmo conhecer realmente sua fundamentação.   

Dessa forma, houve dificuldade de mudanças, relacionada ao desequilíbrio 

que precede sempre uma reestruturação.  Por isso, foi importante 

proporcionarmos um estudo fundamentado, levando em consideração a visão de 

mundo dos alunos.  Os educandos foram receptivos às teorias propostas pelos 

pesquisadores, e se colocaram à disposição para testá-las e aplicá-las nas novas 

situações apresentadas.   

Assim, as mudanças paradigmáticas não foram tão difíceis, pois utilizamos 

as NTIC como estímulos organizados para desenvolver os conteúdos 

conceituais.   A partir da dialética professor-aluno, em que não há distinção rígida 

entre quem sabe e quem não sabe, invertendo-se o dogmatismo e a crença num 

conhecimento científico universal e acabado.   

Nossos professores valorizam o discurso verbal, privilegiam a escrita, 

desconsiderando outras formas e fontes de informação e de comunicação.  
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Propomos o discurso televisivo, tentando contribuir para o aprimoramento na 

escola do processo de ensino-aprendizagem.  Reconhecemos que a televisão 

pode tornar-se um recurso motivador, que pode estimular o aluno a adotar uma 

maior participação em sala de aula.   

É importante registrar que professores e alunos concordaram 

voluntariamente em realizar as experiências em salas de vídeo, o que foi 

importante para que existisse empenho dos mesmos nesse trabalho.  Além disso, 

os professores contribuíram com suas observações e sugestões.   

Por utilizarmos cinegrafista e câmera de filmar ao observarmos as salas de 

aula, decidimos manter um contato mais longo com as experiências, já que a 

presença de pessoas estranhas em classe, antes de alunos e professores 

ficarem familiarizados, poderia inibi-los, desconcertá-los e, por isso, 

necessitavam de um tempo com as turmas.  Mas não houve qualquer 

interferência nos resultados. 

Observamos, ainda, uma certa euforia entre os alunos pesquisados, por se 

tratar de uma aula diferente, mesmo quando a sala de tecnologia era utilizada, 

com alguma freqüência, pelos professores.  Por terem uma certa dificuldade para 

conduzir a aula, especialmente por fazerem uso da TV e Vídeo, procuramos 

contornar tal impasse após a dramatização, trocando idéias com os professores, 

sendo esta prática importante para o comportamento dos docentes em sua 

Teleaula.   

Portanto, avaliamos que, para executar este trabalho de forma mais eficaz 

nas escolas, foi necessário desenvolver competências nos professores, 

promovendo cursos que pudessem fornecer noções básicas sobre a utilização 

das NTIC, reforçando a capacidade crítica dos docentes.   
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No caso do aprimoramento do processo ensino-aprendizagem, 

professores e alunos reconheceram nas NTIC elementos motivadores para o 

desenvolvimento dos estudos, tornando as aulas mais interessantes, 

participativas.   

Os professores, participantes da pesquisa reconheceram que cresceram 

criticamente, à medida que as Sessões iam sendo realizadas, nos levando a crer 

que quanto mais acesso à informação, quanto mais conhecimento venham a 

dominar sobre as NTIC, e o conteúdo a ser ministrado, mais presentes estarão 

diante das questões apresentadas.   

Constatamos, portanto, que a presença do professor em sala de aula foi 

imprescindível, sendo necessária a capacitação de profissionais da educação 

para desempenhar tais tarefas.  O conhecimento é intransferível, construído num 

processo permanente de mudanças.   

Notamos ainda que um grupo de alunos de mesmo nível de 

desenvolvimento cognitivo pode apresentar performances diferentes diante de 

uma mesma situação-problema, em função do contexto em que é apresentada, 

das representações simbólicas, das representações mentais disponíveis, e das 

ajudas oferecidas para a realização da tarefa. Este último aspecto foi 

representado pelo conceito de zona de desenvolvimento proximal.   

Os questionários (ver Anexo 10),  cujos percentuais de respostas são 

apresentados a seguir, utilizados para o levantamento dos dados constavam de 

11 perguntas respondidas pelos discentes, em alguns casos com auxílio da 

pesquisadora. 

Colocamos comentários mais abrangentes, diante de enquetes informais 

realizadas em sala de aula, registradas em fitas de vídeo e no Diário de Campo. 
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AVALIAÇÃO SOBRE OS PROFESSORES DE CIÊNCIAS: 
RESPOSTAS DOS ALUNOS QUANTO À PRÁTICA DOCENTE 

QUESTIONÁRIO/PROFESSORA 
ANA JOAQUINA/8a. Série 

PÉSSIMA REGULAR BOA ÓTIMA TOTAL

Plano de ensino. Visão clara de 
conteúdo 

- 04% 51% 45% 100% 

Conhecimentos atualizados no seu 
campo de estudo 

- - 31% 69% 100% 

Clareza, objetividade e segurança 
sobre o conteúdo da disciplina 

- - 49% 51% 100% 

Articulação de conteúdo/contexto 
atual 

05% 06% 51% 38% 100% 

Incentivo à participação/senso 
crítico/ autonomia dos Alunos 

- 04%  31% 65% 100% 

Métodos e técnicas de ensino de 
forma segura 

- - 35% 65% 100% 

Recursos didáticos 
facilitadores/assimilação do 
conteúdo 

- 10% 48% 42% 100% 

Atividades práticas articuladas ao 
conteúdo 

- 10% 55% 35% 100% 

Orientou estudos/esclareceu 
dúvidas 

- - 14% 86% 100% 

Instrumentos de avaliação 
variados/linguagem clara e objetiva

- 04% 27% 69% 100% 

Atividades 
compensatórias/minimizou as 
dificuldades dos alunos. 

- 05% 51% 44% 100% 

Professora Ana Joaquina – 7a e 8a Séries – Biologia e Química (SESI-SE) 

A professora de Ciências (Química) teve um ótimo desempenho em seu 

trabalho. Como característica da Escola, os alunos são muito críticos e 

participativos. Ela é considerada a melhor Professora de Química nas Escolas 

onde leciona. 

 

8a Série 

A professora obteve, surpreendentemente,  uma avaliação regular no que 

se refere à articulação do conteúdo da disciplina com o contexto atual, ou seja, a 

professora não estabelece relações com o dia-a-dia dos alunos, chegando, de 

forma inesperada, ao conceito péssimo,  Além disso, obteve conceito regular no 
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que se refere à utilização de recursos didáticos que facilitasse a compreensão e 

assimilação do conteúdo, bem como à realização de atividades práticas em sala 

de aula, articulando com o conteúdo da disciplina, o que também foi uma 

surpresa. 
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AVALIAÇÃO SOBRE OS PROFESSORES DE CIÊNCIAS: 
RESPOSTAS DOS ALUNOS QUANTO À PRÁTICA DOCENTE 

QUESTIONÁRIO/PROFESSORa 
ANA JOAQUINA/7a. Série PÉSSIMA REGULAR BOA ÓTIMA TOTAL

Plano de ensino. Visão clara de 
conteúdo 

03% 05% 23% 69% 100% 

Conhecimentos atualizados no 
seu campo de estudo 

- 24% 33% 43% 100% 

Clareza, objetividade e 
segurança sobre o conteúdo da 
disciplina 

- - 29% 71% 100% 

Articulação de conteúdo/contexto 
atual 

- 11% 43% 46% 100% 

Incentivo à participação/senso 
crítico/ autonomia dos alunos 

05% 03%  28% 64% 100% 

Métodos e técnicas de ensino de 
forma segura 

- 09% 30% 61% 100% 

Recursos didáticos 
facilitadores/assimilação do 
conteúdo 

03% 24% 30% 43% 100% 

Atividades práticas articuladas ao 
conteúdo        

03% 13% 41% 43% 100% 

Orientou estudos/esclareceu 
dúvidas 

- - 11% 89% 100% 

Instrumentos de avaliação 
variados/linguagem clara e 
objetiva 

03% 24% 40% 33% 100% 

Atividades 
compensatórias/minimizou as 
dificuldades dos alunos. 

- 18% 26% 56% 100% 

 

7ª Série 

Na verdade os alunos adoram a Professora, assim, desejam o seu melhor 

desenvolvimento no trabalho.  Portanto, eles avaliaram de forma regular no que 

se refere à apresentação de um plano de ensino, já que a professora não foi 

clara ao dar sua visão sobre os objetivos e conteúdo da disciplina (chegando ao 

conceito péssimo), resultados tidos como inesperados, mesmo que em 

percentuais tão baixos.  A professora também obteve uma avaliação regular no 

que se refere a trabalhar conhecimentos atualizados no seu campo de estudo; à 

articulação do conteúdo da disciplina com o contexto atual, ou seja, a professora 
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não estabelece relações com o dia-a-dia dos alunos; obteve conceito regular 

também no que tange ao desenvolvimento crítico, participação e autonomia do 

aluno; à utilização de métodos e técnicas de ensino; à utilização de recursos 

didáticos que facilitasse a compreensão e assimilação do conteúdo (o SESI não 

distribui livros didáticos), chegando ao conceito péssimo. A professora obteve 

avaliação regular quanto à realização de atividades práticas em sala de aula, 

articulando com o conteúdo da disciplina (chegando ao conceito péssimo) e 

quanto à utilização de instrumentos de avaliação variados.  Também obteve 

conceito regular no que tange às atividades compensatórias para minimizar as 

dificuldades dos alunos.  Todos estes resultados foram percentualmente 

irrisórios, embora inesperados. 

No que tange à Formação da Professora, os alunos pedem uma melhor 

postura na relação professor-aluno, com maior humanização. 

As sugestões dos alunos são Sala de Tecnologia, Aulas Diferenciadas 

(Laboratório de Ciências), Atividades Práticas, Eventos, Debates. 



 

 

179

AVALIAÇÃO SOBRE OS PROFESSORES DE CIÊNCIAS: 
RESPOSTAS DOS ALUNOS QUANTO À PRÁTICA DOCENTE 

QUESTIONÁRIO/PROFESSORA 
ROSÁRIO/7a. Série PÉSSIMA REGULAR BOA ÓTIMA TOTAL

Plano de ensino. Visão clara de 
conteúdo 

- 05% 75% 20% 100% 

Conhecimentos atualizados no seu 
campo de estudo 

- 08% 55% 37% 100% 

Clareza, objetividade e segurança 
sobre o conteúdo da disciplina 

- 09% 40% 51% 100% 

Articulação de conteúdo/contexto 
atual 

03% 14% 46% 37% 100% 

Incentivo à participação/senso 
crítico/ autonomia dos alunos 

- 09%  33% 58% 100% 

Métodos e técnicas de ensino de 
forma segura 

03% 20% 31% 46% 100% 

Recursos didáticos 
facilitadores/assimilação do 
conteúdo 

05% 55% 26% 14% 100% 

Atividades práticas articuladas ao 
conteúdo 

- 27% 31% 42% 100% 

Orientou estudos/esclareceu 
dúvidas 

- 08% 32% 60% 100% 

Instrumentos de avaliação 
variados/linguagem clara e objetiva

03% 05% 51% 41% 100% 

Atividades 
compensatórias/minimizou as 
dificuldades dos alunos. 

03% 25% 31% 41% 100% 

 

Professora Rosário – 7a Série – Biologia 

Rosário foi a Professora que encontrou maiores dificuldades para 

desenvolver competências para trabalhar com as NTIC nas Escolas.  Contudo, 

após Capacitação Específica, atingiu os objetivos e recebeu avaliação honrosa e 

méritos na Dramatização e na Teleaula. 

A professora de Ciências (Biologia) teve um bom desempenho em seu 

trabalho.  Como característica da Escola, os alunos são muito participativos, e, a 

nosso pedido, conseguiram ser bastante críticos, a fim de que a professore 

atingisse os resultados almejados.  A professora obteve uma avaliação regular 

no que se refere à exposição com clareza, objetividade e segurança do conteúdo 
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da disciplina, Além disso, os alunos também opinaram com conceito regular 

quando se referiam à articulação do conteúdo da disciplina com o contexto atual, 

ou seja, a professora não estabelece relações com o dia-a-dia dos alunos, 

chegando ao conceito péssimo.  Na verdade foram percentuais irrisórios, mas 

surpreendentes para a avaliação da professora. 

Observação: A falta de livros foi o principal motivo para os conceitos regular e 

péssimo, no que se refere à utilização de recursos didáticos que facilitasse a 

compreensão e assimilação do conteúdo.  Os alunos se ressentiram dessa falta, 

dificultando o processo de ensino e aprendizagem. 

A professora obteve avaliação regular, embora com um percentual baixo, 

mas inesperado, quanto à realização de atividades práticas em sala de aula, 

articulando com o conteúdo da disciplina e quanto às atividades compensatórias 

para minimizar as dificuldades dos alunos, contudo, alguns alunos foram mais 

ousados ao dizerem que tais atividades eram feitas sim, mas só para os 

merecedores. 

No que tange à Formação de Professora, os alunos pedem uma melhor 

Postura e Comunicação. 

As sugestões dos alunos são: Sala de Tecnologia, Experiências Práticas, 

Aulas no Campo, Feira de Ciências. 
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AVALIAÇÃO SOBRE OS PROFESSORES DE CIÊNCIAS: 
RESPOSTAS DOS ALUNOS QUANTO À PRÁTICA DOCENTE 

QUESTIONÁRIO/PROFESSORA 
PERPÉTUA/7a.Série PÉSSIMA REGULAR BOA ÓTIMA TOTAL 

Plano de ensino. Visão clara de 
conteúdo 

- - 30% 70% 100% 

Conhecimentos atualizados no seu 
campo de estudo 

- - 40% 60% 100% 

Clareza, objetividade e segurança 
sobre o conteúdo da disciplina 

- - 40% 60% 100% 

Articulação de conteúdo/contexto 
atual 

- - 40% 60% 100% 

Incentivo à participação/senso 
crítico/ autonomia dos alunos 

- - 40% 60% 100% 

Métodos e técnicas de ensino de 
forma segura 

- - 20% 80% 100% 

Recursos didáticos 
facilitadores/assimilação do 

conteúdo 

- - 30% 70% 100% 

Atividades práticas articuladas ao 
conteúdo 

- - 50% 50% 100% 

Orientou estudos/esclareceu 
dúvidas 

- - 30% 70% 100% 

Instrumentos de avaliação 
variados/linguagem clara e objetiva

- - 40% 60% 100% 

Atividades 
compensatórias/minimizou as 
dificuldades dos alunos. 

- - 40% 60% 100% 

 

Professora Perpétua – 7a Série – Biologia 

Levando–se em conta a realidade do dia–a–dia do professor e do aluno 

nas aulas e, principalmente, o compromisso da escola em tratar o aluno não 

apenas como aprendiz, mas também como pessoa, o principal papel da 

professora Selma, regente de turma, consistiu em proporcionar, desenvolver e 

preservar uma dimensão humanística, no processo ensino–aprendizagem.   

Assim, ela foi a Professora Modelo, integrante de uma Escola também 

Modelo, desenvolvendo competências para trabalhar com as NTIC nas Escolas. 
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Recebeu nota máxima na Dramatização e na Teleaula, participando, 

inclusive, do intercâmbio cultural Pernambuco – Sergipe. 

A professora de Ciências (Biologia) teve um ótimo desempenho em seu 

trabalho, atingindo os resultados almejados pelos alunos. 

AVALIAÇÃO SOBRE OS PROFESSORES DE CIÊNCIAS: 
RESPOSTAS DOS ALUNOS QUANTO À PRÁTICA DOCENTE 

QUESTIONÁRIO/PROFESSORA 
CAETANA/7a. Série PÉSSIMA REGULAR BOA ÓTIMA TOTAL

Plano de ensino. Visão clara de 
conteúdo 

- 20% 33% 47% 100% 

Conhecimentos atualizados no seu 
campo de estudo 

06% 24% 48% 24% 100% 

Clareza, objetividade e segurança 
sobre o conteúdo da disciplina 

- - 34% 66% 100% 

Articulação de conteúdo/contexto 
atual 

- 13% 23% 47% 100% 

Incentivo à participação/senso 
crítico/ autonomia dos alunos 

- 16% 23% 61% 100% 

Métodos e técnicas de ensino de 
forma segura 

05% 15% 28% 52% 100% 

Recursos didáticos 
facilitadores/assimilação do 
conteúdo 

- 16% 23% 61% 100% 

Atividades práticas articuladas ao 
conteúdo 

21% 33% 23% 23% 100% 

Orientou estudos/esclareceu 
dúvidas 

05% 19% 28% 48% 100% 

Instrumentos de avaliação 
variados/linguagem clara e objetiva

05% 09% 38% 48% 100% 

Atividades 
compensatórias/minimizou as 
dificuldades dos alunos. 

05% 15% 38% 42% 100% 

 

Professora Caetana – 7a. Série – Biologia 

Caetana foi a Professora que melhor desenvolveu competências para 

trabalhar com as NTIC nas Escolas.  Recebeu nota máxima na Dramatização e 

na Teleaula. 
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A professora de Ciências (Biologia) teve um bom desempenho em seu 

trabalho. Como característica da Escola, os alunos são muito críticos e 

participativos. Na verdade eles adoram a Professora, assim, desejam o seu 

melhor desenvolvimento no trabalho.  Portanto, eles avaliaram de forma regular, 

apesar de ter sido um baixo percentual,  no que se refere à apresentação de um 

plano de ensino, já que a professora não foi clara ao dar sua visão sobre os 

objetivos e conteúdo da disciplina. Além disso, os alunos também opinaram com 

conceito regular, inesperadamente, quando se referiam à articulação do 

conteúdo da disciplina com o contexto atual, ou seja, a professora não 

estabelece relações com o dia-a-dia dos alunos.  Eles avaliaram como péssimo 

(um resultado bastante irrisório) o seu desempenho no que se refere à 

realização de atividades práticas articuladas com o conteúdo da disciplina. 

No que tange à Formação de Professora, os alunos pedem um maior rigor 

em sala de aula, avaliação neutra, melhor explicação sobre os assuntos, 

disposição para orientar os alunos. 

As sugestões dos alunos são realizar Feira de Ciências, Atividades 

Práticas, Sala de Tecnologia (TV e Vídeo com mais freqüência). 
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AVALIAÇÃO SOBRE OS PROFESSORES DE CIÊNCIAS: 
RESPOSTAS DOS ALUNOS QUANTO À PRÁTICA DOCENTE 

QUESTIONÁRIO/PROFESSORa 
MARIANNA/7a.Série PÉSSIMA REGULAR BOA ÓTIMA TOTAL 

Plano de ensino. Visão clara de 
conteúdo 

       -        - 40% 60% 100% 

Conhecimentos atualizados no 
seu campo de estudo 

       -       14% 40% 46% 100% 

Clareza, objetividade e 
segurança sobre o conteúdo da 
disciplina 

       -       14% 40% 46% 100% 

Articulação de conteúdo/contexto 
atual 

       -        - 60% 40% 100% 

Incentivo à participação/senso 
crítico/ autonomia dos alunos 

       -        - 40% 60% 100% 

Métodos e técnicas de ensino de 
forma segura 

       -        - 60% 40% 100% 

Recursos didáticos 
facilitadores/assimilação do  

conteúdo 

       -       06% 40% 54% 100% 

Atividades práticas articuladas ao 
conteúdo 

       -      20% 26% 54% 100% 

Orientou estudos/esclareceu 
dúvidas 

       -        - 20% 80% 100% 

Instrumentos de avaliação 
variados/linguagem clara e 
objetiva 

       -        - 34% 66% 100% 

Atividades 
compensatórias/minimizou as 
dificuldades dos alunos. 

- 08% 26% 66% 100% 

 

Professora Marianna – 7a. Série – Biologia 

A professora de Ciências (Biologia) teve um bom desempenho em seu 

trabalho, mas obteve uma avaliação regular, de forma inesperada, embora tendo 

sido um percentual muito baixo, no que se refere às atividades práticas 

realizadas em sala de aula, articulando com o conteúdo da disciplina.  As 

sugestões dos alunos são uma Sala de Tecnologia, onde a professora possa dar 

mais aula com TV e Vídeo. 
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AVALIAÇÃO SOBRE OS PROFESSORES DE CIÊNCIAS: 
RESPOSTAS DOS ALUNOS QUANTO À PRÁTICA DOCENTE 

QUESTIONÁRIO/PROFESSOR 
BENTO MANUEL/8a.Série PÉSSIMO REGULAR BOM ÓTIMO TOTAL 

Plano de ensino. Visão clara de 
conteúdo 

- 11% 42% 47% 100% 

Conhecimentos atualizados no 
seu campo de estudo 

09% 10% 31% 52% 100% 

Clareza, objetividade e 
segurança sobre o conteúdo da 
disciplina 

- 06% 68% 26% 100% 

Articulação de conteúdo/contexto 
atual 

- 27% 52% 21% 100% 

Incentivo à participação/senso 
crítico/ autonomia dos alunos 

- 22% 42% 36% 100% 

Métodos e técnicas de ensino de 
forma segura 

- 12% 57% 31% 100% 

Recursos didáticos 
facilitadores/assimilação do  

conteúdo 

07% 26% 52% 15% 100% 

Atividades práticas articuladas ao 
conteúdo 

- 16% 42% 42% 100% 

Orientou estudos/esclareceu 
dúvidas 

- 16% 42% 42% 100% 

Instrumentos de avaliação 
variados/linguagem clara e 
objetiva 

- 27% 31% 42% 100% 

Atividades 
compensatórias/minimizou as 
dificuldades dos alunos. 

- 11% 68% 21% 100% 

 

Professor Bento Manuel – 8a. Série – Química 

O Professor de Ciências (Química) teve um desempenho regular, quase 

bom, em seu trabalho.  Apesar de ser integrante de uma Escola Modelo, não 

conseguiu desenvolver todas as competências para trabalhar com as NTIC em 

sala de aula. 

O professor obteve uma avaliação regular, embora com baixos 

percentuais,  no que se refere a trabalhar conhecimentos atualizados no seu 
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campo de estudo (chegando ao conceito péssimo, para nossa surpresa); à 

articulação do conteúdo da disciplina com o contexto atual, ou seja, o professor 

não estabelece relações com o dia-a-dia dos alunos; no que tange ao 

desenvolvimento crítico, participação e autonomia do aluno; à utilização de 

recursos didáticos que facilitasse a compreensão e assimilação do conteúdo 

(chegando ao conceito péssimo, inesperadamente); à realização de atividades 

práticas em sala de aula, articulando com o conteúdo da disciplina. Além disso, 

também obteve conceito regular, também com percentuais irrisórios, no que se 

refere a colocar-se à disposição dos alunos para orientação e esclarecimento de 

dúvidas e quanto à utilização de instrumentos de avaliação variados e 

elaborados com linguagem clara e objetiva. 

As sugestões dos alunos são Sala de Tecnologia, Laboratório de 

Ciências. 

No que tange à Formação de Professor, os estudantes pedem melhor 

explicação sobre os assuntos, disposição para orientar os alunos, mais 

atividades práticas, maior freqüência à escola, trabalhos individuais, articular 

melhor as atividades, incentivar a participação dos alunos. 
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AVALIAÇÃO SOBRE OS PROFESSORES DE CIÊNCIAS: 
RESPOSTAS DOS ALUNOS QUANTO À PRÁTICA DOCENTE 

QUESTIONÁRIO/PROFESSOR 
CORTE REAL/8a série PÉSSIMA REGULAR BOM ÓTIMO TOTAL

Plano de ensino. Visão clara de 
conteúdo 

- - 54% 46% 100% 

Conhecimentos atualizados no seu 
campo de estudo 

- 20% 34% 46% 100% 

Clareza, objetividade e segurança sobre 
o conteúdo da disciplina 

- 14% 53% 33% 100% 

Articulação de conteúdo/contexto atual - 08% 26% 66% 100% 

Incentivo à participação/senso crítico/ 
autonomia dos alunos 

- 27% 13% 60% 100% 

Métodos e técnicas de ensino de forma 
segura 

- 08% 32% 60% 100% 

Recursos didáticos 
facilitadores/assimilação do conteúdo 

- 27% 53% 20% 100% 

Atividades práticas articuladas ao 
conteúdo 

- - 54% 46% 100% 

Orientou estudos/esclareceu dúvidas - 08% 26% 66% 100% 

Instrumentos de avaliação 
variados/linguagem clara e objetiva 

06% 14% 20% 60% 100% 

Atividades compensatórias/minimizou 
as dificuldades dos alunos. 

- - 40% 60% 100% 

 

Professor Corte Real – 8a. Série – Física 

O Professor de Ciências (Física) teve um bom desempenho em seu 

trabalho.  Como característica da Escola, os alunos são muito críticos e 

participativos. O professor obteve uma avaliação regular, embora com baixos 

percentuais, no que se refere à exposição com clareza, objetividade e segurança 

do conteúdo da disciplina, inclusive no que tange à utilização de métodos e 

técnicas de ensino.  Além disso, obteve avaliação regular (também com 

percentuais baixos) quanto à realização de atividades práticas em sala de aula, 

articulando com o conteúdo da disciplina, chegando ao conceito péssimo 

(inesperadamente, apesar de um valor muito baixo) quando se tratam de 

atividades compensatórias para minimizar as dificuldades dos alunos. 
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As sugestões dos alunos são realizar experiências (Laboratório de 

Ciências), Sala de Tecnologia (utilizar TV e Vídeo). 

AVALIAÇÃO SOBRE OS PROFESSORES DE CIÊNCIAS: 
RESPOSTAS DOS ALUNOS QUANTO À PRÁTICA DOCENTE 

QUESTIONÁRIO/PROFESSOR 
GARIBALDI/8a.Série PÉSSIMO REGULAR BOM ÓTIMO TOTAL 

Plano de ensino. Visão clara de 
conteúdo 

- - 36% 64% 100% 

Conhecimentos atualizados no 
seu campo de estudo 

- - 54% 46% 100% 

Clareza, objetividade e 
segurança sobre o conteúdo da 
disciplina 

- 10% 25% 65% 100% 

Articulação de conteúdo/contexto 
atual 

- - 46% 54% 100% 

Incentivo à participação/senso 
crítico/ autonomia dos alunos 

- - 28% 72% 100% 

Métodos e técnicas de ensino de 
forma segura 

- 18% 25% 57% 100% 

Recursos didáticos 
facilitadores/assimilação do 
conteúdo 

- - 54% 46% 100% 

Atividades práticas articuladas ao 
conteúdo 

- 10% 38% 52% 100% 

Orientou estudos/esclareceu 
dúvidas 

- - 18% 72% 100% 

Instrumentos de avaliação 
variados/linguagem clara e 
objetiva 

- 10% 54% 36% 100% 

Atividades 
compensatórias/minimizou as 
dificuldades dos alunos. 

- 10% 36% 54% 100% 

 

Professor Garibaldi – 8a Série – Química 

O professor de Ciências (Química) teve um bom desempenho em seu 

trabalho, chegando próximo ao ótimo.  

As sugestões dos alunos são uma Sala de Tecnologia, onde possa ter 

mais aulas em fitas de vídeo e com o computador, e um Laboratório de Ciências. 
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Através dos dados apresentados a seguir, pode-se inferir que há 

necessidade de uma maior atuação das escolas no sentido de desenvolverem 

projetos de Vídeo Educativo, capacitando professores para atuar nos diversos 

campos do conhecimento. 

Ao analisarmos o quadro, fazemos uma reflexão sobre as práticas dos 

professores com um olhar voltado para critérios que envolvem padrões 

divergentes daqueles apontados pelos alunos, o que requer estudos mais 

aprofundados. 

 

ESCOLAS MUNICIPAIS (Sergipe) 

Professor Garibaldi – 8a. Série – Química 

Dos alunos que avaliaram o Professor, nos 11 quesitos dos Questionários 

aplicados em sala de aula, ele obteve: 

56% com o conceito Ótimo, 38% com o conceito Bom e 6% com o 

conceito Regular. 

O professor tem um papel importante em seu contexto, atuando como 

mediador da aprendizagem, o que nos remete à teoria vygotskyana. 

Houve um consenso entre alunos e pesquisadora no que se refere aos 

conceitos dados ao professor, ou seja, sua prática pedagógica já estimula a 

participação dos alunos ao utilizar as NTIC.   

Acredita-se que, entre outros fatores, a identidade do profissional, com 

sua área de ensino, está vinculada ao seu processo de formação, visto que o 

Professor Garibaldi tem na Química a sua formação pedagógica, enriquecendo 

suas aulas com as NTIC e práticas de laboratório, mesmo que improvisadas. 
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Professora Marianna – 7a. Série – Biologia 

Dos alunos que avaliaram a Professora, nos 11 quesitos ela obteve: 

56% com o conceito Ótimo, 38% com o conceito Bom e 6% com o 

conceito Regular. 

Apesar de não sabermos os critérios adotados pelos alunos para avaliar a 

Professora, também houve um consenso entre alunos e pesquisadora.   

Embora, segundo nossos critérios de desenvolvimento de competências 

para o uso das NTIC, conforme Tabela já analisada, a Professora Marianna 

apenas tenha se aproximado dos resultados esperados, ela poderá assumir um 

papel de maior importância quando estimulada a novas capacitações. 

 

Professor Corte Real – 8a. Série – Física 

Dos alunos que avaliaram o Professor, nos 11 quesitos ele obteve: 

46% com o conceito Ótimo, 34% com o conceito Bom e 12% com o 

conceito Regular e 8% com o conceito Péssimo. 

Na realidade, não sabemos mesmo os critérios adotados pelos alunos 

para avaliarem os Docentes.  Portanto, no caso deste Professor houve 

divergência nos conceitos dados pelos alunos e pela Pesquisadora.  Afinal, o 

Docente não atingiu os resultados esperados no desenvolvimento de 

competências para o uso das NTIC, mas, se estimulado poderá assumir um 

papel de grande relevância neste processo.   

O Professor Corte Real melhorou sensivelmente sua prática docente no 

que tange ao seu papel perante os alunos.  Ou seja, após o processo de 

capacitação, e mais ainda, depois da Dramatização (“Role Playing”) e de 
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conversas informais, ele sentiu a necessidade de ter uma maior abertura em sala 

de aula, principalmente ao fazer uso das NTIC, procurando atribuir uma 

participação mais efetiva nos discentes.   

Contudo, por não termos tempo de aprofundar nestes aspectos 

específicos, sentimos a necessidade de novas investigações, já que a postura 

tradicionalista ainda parece ser bem aceita pelos alunos, o que é incoerente com 

as informações obtidas em enquetes realizadas com os discentes em sala de 

aula, durante a pesquisa.  

 

Professora Caetana – 7a. Série – Biologia 

Dos alunos que avaliaram a Professora, nos 11 quesitos ela obteve: 

47% com o conceito Ótimo, 29% com o conceito Bom e 18% com o 

conceito Regular e 6% com o conceito Péssimo.  

Mais uma vez, no caso desta Professora houve divergência nos conceitos, 

visto que consideramos, após análise da Tabela de desenvolvimento de 

competências para o uso das NTIC, que a Professora Caetana conseguiu atingir 

os resultados esperados em nosso Projeto.   

Daí a necessidade de novas investigações, já que a postura sócio-

construtivista em suas aulas parece não ter sido bem aceita pelos alunos, o que 

é incoerente com as informações obtidas através de questionários durante a 

pesquisa.  

Professora Rosário – 7a. Série – Biologia 

Dos alunos que avaliaram a Professora, nos 11 quesitos ela obteve: 

41% com o conceito Ótimo, 41% com o conceito Bom e 16% com o 

conceito Regular e 2% com o conceito Péssimo.  
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Embora os resultados alcançados durante o Processo de Capacitação (o 

que foi até comentado pelos alunos ao responderem os Questionários) tenham 

sido promissores visto que a Professora assumiu um papel de comunicadora 

nunca antes observado, no âmbito geral houve um consenso entre alunos e 

pesquisadora. 

Apesar do esforço pessoal da maioria dos professores analisados, 

sentimos que é premente iniciar a formação do novo educador, tendo sido 

relatado, inclusive, por alguns professores durante as entrevistas. 

Contudo, para formar esses novos profissionais, as universidades 

precisarão também ser transformadas.  Os caminhos da educação e da 

comunicação estão cruzados.  Não existem receitas prontas para esse processo 

de construção coletiva, valorizando a relação entre a educação e a 

comunicação. 

Notamos que algumas escolas permanecem, às vezes, à margem dessas 

transformações, sem poder acompanhar os avanços da tecnologia e 

compreender as conseqüências de seu uso na vida dos adolescentes.  Enfim, a 

escola é o espaço fundamental para o processo de transformações sociais, logo, 

ela deve acompanhar as inovações tecnológicas e científicas de nossa época e 

o professor, principalmente em sua relação com o aluno, é o grande agente 

transformador deste quadro, como responderam alguns alunos, enquanto 

questionados sobre o papel de sua professora neste processo.  

Professora Ana Joaquina – 7a e 8a Séries – Biologia e Química (SESI-SE) 

8ª Série 

Dos alunos que avaliaram a Professora, nos 11 quesitos ela obteve: 

55% com o conceito Ótimo, 40% com o conceito Bom e 3% com o 

conceito Regular e 2% com o conceito Péssimo. 
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Houve uma enorme divergência entre conceitos dados pelos alunos e pela 

pesquisadora, no caso desta Professora.  Especialmente quando se trata de 

turma de 8a Série, pois a consideramos como Ótima para atingir os resultados 

esperados na prática docente para o uso das NTIC. 

Contudo, já que não conhecemos os padrões de avaliação utilizados 

pelos alunos, achamos que há necessidade de uma investigação mais 

abrangente. 

A condução do processo de ensino/aprendizagem requer a interação 

entre educador, educandos e objeto-de-conhecimento, o que tem sido a visão da 

professora em sua prática pedagógica. 

 

7a Série 

Dos alunos que avaliaram a Professora, nos 11 quesitos ela obteve: 

57% com o conceito Ótimo, 30% com o conceito Bom e 11% com o 

conceito Regular e 2% com o conceito Péssimo. 

As divergências entre conceitos existem, mas em menor dimensão, tendo 

em vista a formação da Professora, pois já que ela é licenciada em Química, 

também sentimos suas dificuldades com o conteúdo de Biologia, comum em 

nossos pesquisados. 

Entretanto, ainda não podemos concretizar os dados por demandarmos 

informações mais profundas. 

É paradoxal a postura do professor com relação aos resultados 

apontados, já que existe uma grande abertura para o sócio-interacionismo.  

Contudo, devemos ressaltar que essa dicotomia entre o que o professor pensa e 

o que ele faz demonstra, talvez, pouco conhecimento sobre o uso das NTIC na 
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Educação.  Talvez fruto de deficiências inerentes à sua formação, ou falta de 

capacitação específica.  A adoção de novas metodologias sem modificar 

posturas dificulta o processo de mudanças.  

 

ESCOLAS ESTADUAIS (Pernambuco) 

Professora Perpétua – 7a Série – Biologia 

Dos alunos que avaliaram a Professora, nos 11 quesitos ela obteve: 64% 

com o conceito Ótimo e 36% com o conceito Bom. 

Não sabemos os critérios adotados pelos alunos para avaliar a 

Professora, contudo, esperávamos um resultado melhor nos conceitos dados 

pelos discentes, principalmente diante das enquetes e do enorme trabalho 

realizado pela Professora no sentido sócio-construtivista.  Talvez uma inovação 

que ainda requer maior identificação na relação professor-aluno.  Enfim, novos 

estudos são necessários. 

 

Professor Bento Manuel – 8a. Série – Química 

Dos alunos que avaliaram o Professor, nos 11 quesitos ele obteve: 34% 

com o conceito Ótimo, 48% com o conceito Bom e 16% com o conceito Regular 

e 2% com o conceito Péssimo. 

Mais uma vez, houve uma grande divergência entre alunos e 

pesquisadora.  Especialmente quando se trata de Professor de Química com 

formação em Biologia. Entretanto, esta pode não ser uma característica 

motivadora para nossa avaliação, o que requer estudos mais aprofundados. 
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Com base na Pesquisa Piloto, foi possível verificar que conforme a 

hipótese do referente estudo, há uma tendência para que os professores 

capacitados e preparados para utilizarem os recursos audiovisuais, de modo 

apropriado possam assegurar o aproveitamento, a participação e o interesse dos 

alunos no processo ensino-aprendizagem. 

Avaliando a partir da proposta inicial do Projeto, podemos perceber que a 

visão dos Professores enquanto mediadores do processo de uso dos recursos 

audiovisuais, TV e vídeo, como tecnologia de ensino, ainda está carregada de 

uma visão instrucionista e fechada.   

Os professores requerem um planejamento interdisciplinar com seus 

colegas para desenvolver atividades coletivas, como sugerem os alunos 

Nesta pesquisa buscou-se compreender também a atuação dos 

professores de Ciências e sua relação professor-aluno, ao utilizarem as novas 

tecnologias da informação e da comunicação, especificamente a TV e o Vídeo, 

como recurso didático em sua prática pedagógica.   

Os dados são discutidos em termos da importância de se verificar a 

atuação do professor como mediador ao trabalhar TV e vídeo na sala de aula, 

incorporando mudanças em sua prática pedagógica, exigindo uma grande 

adaptação e uma capacitação constante buscando seu desenvolvimento para 

que possa usar as novas tecnologias de forma adequada. 

O presente trabalho não foi, nem pretende ser completo, uma vez que 

este é um campo de investigação com uma dimensão considerável.  O que 

verificamos na prática foi uma motivação na aprendizagem dos alunos, cujo 

conteúdo foi apresentado de forma relacionada, sem compartimentos estanques, 

propiciando aos alunos oportunidades de sintetizar e dar coerência ao conjunto.  
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Alguns professores puderam mais ainda, mostrando as ligações entre fatos, 

fenômenos, conceitos e processos aprendidos.   

 

É cada vez maior o uso dos meios de comunicação com objetivos 

educacionais e de integração do cidadão à sociedade.  O uso das novas 

tecnologias na sala de aula pode auxiliar o homem a absorver o impacto da 

velocidade com que as novas tecnologias passam a fazer parte do dia-a-dia das 

pessoas. 

Ao estabelecermos os pontos e princípios básicos de nosso trabalho, 

procuramos meios para que o uso da tecnologia em educação possa desenvolver 

uma mediação pedagógica.  Desta forma, as técnicas foram escolhidas de 

acordo com o que se pretendia que os alunos aprendessem.  Houve 

necessidade, de cada docente, de variar estratégias tanto para motivar o 

aprendiz, como para responder aos diferentes ritmos e formas de aprendizagem.  

Nem todos aprendem do mesmo modo e ao mesmo tempo.  

A tecnologia apresentou-se como meio, como instrumento para colaborar 

no desenvolvimento do processo de aprendizagem. 

Quisemos que os professores trabalhassem numa abordagem 

socioconstrutivista e, para tanto, eles precisaram planejar e promover na sala de 

aula situações em que os alunos estruturassem suas idéias, expressassem seus 

pensamentos, resolvessem problemas, pensassem criticamente, o que 

correspondeu a mudanças em sua prática didático-pedagógica, propondo uma 

formação que não visa apenas passar receitas de novas teorias e metodologias 

de ensino, mas de uma adoção de perspectiva sócio-interacionista do processo 

ensino-aprendizagem, desenvolvendo competências e habilidades profissionais, 

objetivando mudanças na sala de aula.   
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As Novas Tecnologias da Informação e da Comunicação, apesar do seu 

aparente modernismo, tem seus fundamentos em épocas antigas e 

desenvolveram-se através das duas revoluções tecnológicas: a primeira com a 

imprensa (Gutenberg) e a segunda com o advento do rádio, da TV, dos 

videocassetes, do computador. Através destes meios de comunicação, os 

fundamentos do ensino antigo se fazem presentes na nossa atualidade, 

revitalizados, complementados e dinamizados. 

A análise das idéias educacionais que fluíram por centenas de anos e sua 

comparação com as idéias e proposições educacionais que alicerçam o processo 

ensino-aprendizagem da atualidade mostram que aquelas idéias não só 

permaneceram, como continuam válidas e realizáveis, com maior aproveitamento 

a partir das revoluções tecnológicas.   

Vivemos em uma época tecnológica.  A Tecnologia faz parte do nosso dia-

a-dia. Física, Química e Biologia são ramos da ciência que têm contribuído 

significativamente para facilitar a nossa vida.  As conquistas associadas a elas 

impulsionaram e aperfeiçoaram diversas áreas do conhecimento humano.  Esta 

pode ser a resposta aos estudantes que, freqüentemente, indagavam “Por que os 

Professores de Ciências faziam parte do nosso Projeto?".   

Procuramos mostrar a grande importância da Química, Física e Biologia no 

nosso dia-a-dia e na melhoria do nosso padrão de vida.  Procuramos relacionar 

os tópicos das Ciências com fatos do cotidiano, especialmente ao utilizarmos TV 

e Vídeo em sala de aula.  Afinal, todos reconhecem que a ciência deve estar a 

serviço do homem e que as conseqüências sociais e éticas das descobertas 

científicas precisam ser debatidas por toda a sociedade. 

Convém lembrar que usar as NTIC não requer dizer somente o uso de 

recursos audiovisuais disponíveis e a serem criados, mas envolve prever, 
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planejar e avaliar o processo ensino-aprendizagem, tudo alicerçado nos 

conhecimentos científicos aplicados à educação. 

As observações de salas de aula e Teleaulas revelaram que, na prática, 

existe a predominância de uma postura instrucionista dos educadores.  A 

distância entre o discurso construtivista, ou mesmo sócio-construtivista, e a 

prática instrucionista não se constrói no vazio, mas tem suas origens na herança 

da formação dos professores. 

Foi constatado no depoimento dos professores, tanto da Rede Estadual 

quanto da Rede Municipal, e, até mesmo do SESI, que, embora apresentem em 

seus discursos uma visão otimista quanto ao uso das NTIC na educação, os 

docentes apontam dificuldades para que tal prática seja concretizada.  Para eles, 

a falta de recursos, de estímulo, de capacitação específica, a precariedade do 

ambiente de trabalho e a limitação dos recursos didáticos disponíveis, têm 

dificultado a utilização das NTIC, especificamente TV e vídeo como ferramenta 

pedagógica. 

De maneira geral, os professores, tanto das Escolas Municipais quanto os 

das Escolas Estaduais, demonstraram elementos que privilegiam o aprender com 

as NTIC.  Neste cenário, observou-se, em alguns professores, que existe uma 

distância entre o desejo expressado e os elementos que revelam suas práticas. 

Além disso, o próprio desconhecimento da ferramenta e das técnicas 

audiovisuais em si são elementos provocadores de resistência dos professores.  

Ao analisar os depoimentos dos docentes, a resistência se dá, entre outros 

fatores, pela dificuldade de se integrar às inovações tecnológicas ao cotidiano 

escolar, especialmente nas disciplinas de Ciências (Biologia, Química e Física).   

Nesse contexto, o professor tem um importante papel a desempenhar, que 

é o de articular o conhecimento científico e tecnológico à cultura dos seus alunos.  
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Daí a necessidade de se realizar um trabalho de sensibilização dos agentes 

escolares quanto ao uso da NTIC na educação.  Paralelamente, os projetos 

devem ser acompanhados sistematicamente por profissionais especializados na 

área, promovendo capacitação constante e melhoria das condições de trabalho 

para o desenvolvimento do seu trabalho. 

Ensinar com as novas mídias será uma revolução, se mudarmos 

simultaneamente os paradigmas convencionais do ensino, que mantêm distantes 

professores e alunos.  Caso contrário, conseguiremos dar um verniz de 

modernidade, sem mexer no essencial (MORAN, 1994). 

Devemos observar ainda alguns aspectos da atual estrutura educacional.  

Um deles, certamente, é promover uma revisão urgente na formação dos 

professores, pois só assim, poderão chegar mais perto dos alunos, uma vez que 

estes, “já pertencem a uma civilização icônica, enquanto os professores 

pertencem ainda a uma civilização pré-icônica. ... os professores precisam, senão 

ultrapassar, pelo menos alcançar seus alunos” (TARDY, 1976, p. 27).  Pensando 

numa escola na qual a cultura audiovisiva seja uma presença, o professor, 

principal personagem desse processo, precisa estar preparado para trabalhar 

com essa cultura.  Para Babin, “está nascendo uma nova linguagem, cuja forma, 

lógica interna e chave de saída, são determinadas por uma aliança secreta entre 

a eletrônica e o espírito humano” (BABIN, 1993, p. 6). 

Nesse sentido, o presente trabalho constatou uma certa incoerência entre 

o discurso e a prática desses docentes.  Mas, para confirmarmos estes conflitos 

entre teoria e prática são necessários novos estudos sobre as NTIC no processo 

ensino-aprendizagem. 



 

 

 

 

 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O objeto deste trabalho não é de ordem estritamente pedagógica e não 

nos coube abordar os problemas metodológicos suscitados pela utilização das 

técnicas audiovisuais na escola.  Nestas últimas páginas, diante de tudo que 

expomos, fica evidente porque consideramos o processo de capacitação docente 

para utilizar as NTIC no processo ensino-aprendizagem, uma alternativa muito 

importante para desenvolver competências didático-pedagógicas nos professores 

de Ciências para a metodologia de ensino. 

Observando as aulas ministradas pelos professores de Ciências, 

percebemos, em alguns casos, que eles são capazes de transmitir com clareza e 

de forma interessante suas idéias.  Em outros casos, há incompreensão de parte 

a parte, estabelecendo-se um clima de apatia ou mesmo de antagonismo, o que 

impede a interação entre professores e alunos e cria barreiras para o 

aprendizado. 

Após a capacitação, notamos uma melhora qualitativa e quantitativa do 

discurso dos professores.  Sentimos que aumentou a interação verbal na sala de 

aula, ou melhor, na sala de tecnologia. 

Além disso, percebemos que os professores mudaram suas modalidades 

de ensino. Assim, passaram da aula expositiva, algumas vezes cansativa e que 

pouco contribui para a formação dos alunos, para uma modalidade em que há 
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diálogo. E, neste ponto, houve progresso na qualidade do ensino, partindo para 

uma discussão estruturada. Os professores procuraram fazer com que os alunos 

dessem suas opiniões, ouvindo a todos e tomaram o cuidado de não forçar ou 

dirigir as respostas.  

A introdução das NTIC na escola traz um certo número de problemas para 

a pedagogia.  Um desses problemas é a relação entre o professor e os recursos 

audiovisuais.   O processo do ensino e da educação da jovem geração não se 

pode reduzir à transmissão mecânica das informações, dos hábitos dos 

mecanismos e das normas de comportamento.  Por conseguinte, o papel 

principal no processo pedagógico complexo e variado cabe ao professor.  Todos 

os meios técnicos são apenas auxiliares para o professor, já que por si mesmos 

os recursos audiovisuais são limitados em suas possibilidades.  Daí não 

podermos substituir o professor pela máquina. 

Assim, uma das metas de nosso trabalho consistiu em elaborar as técnicas 

mais aperfeiçoadas, desenvolvendo competências, para prover os professores e 

criar os métodos mais eficazes para a utilização das NTIC no processo de ensino 

e aprendizagem.  As Novas Tecnologias da Informação e da Comunicação 

trazem novas possibilidades à educação, exigindo uma nova postura do 

educador. 

A participação ativa dos alunos nas aulas de TV e Vídeo, assim como seu 

interesse e seu envolvimento nas atividades, vem demonstrar que o aluno da 

escola pública não é apático e desinteressado. 

Ao analisarmos as práticas pedagógicas bem-sucedidas, não nos 

orientamos por uma visão dicotômica do tipo bons e maus professores, já que 

não podemos falar num modelo único de competência, mas em diferentes graus 

de competência. 
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Estamos de acordo sobre o fato de que as NTIC são e permanecerão 

meios a serviço do educador.  Para tanto, supomos duas condições: que sejam 

de manejo fácil e que o professor as domine largamente.  Assim, o professor 

deve conhecer todas as possibilidades e ser capaz de aproveitar as NTIC, 

inventando novos modos de utilização e aplicá-los de maneira original e fecunda 

em domínios que lhes parecia inacessíveis.  Tudo isso supõe uma informação 

ampla, repartida pelos planos técnico, pedagógico e psicológico.   

O papel do professor, portanto, transforma-se profundamente, e as NTIC 

aceleram esta evolução.  Durante muito tempo foi o professor considerado como 

a fonte principal, senão única do saber.    

Através deste estudo, podemos verificar que o professor ainda é 

considerado como importante fonte de emissão das mensagens culturais, embora 

no discurso esta não seja a idéia apresentada. 

Na perspectiva dos professores aqui pesquisados ficou evidenciada a 

necessidade do educador contar com as NTIC, por alguns motivos, entre eles, 

para despertar o interesse dos alunos e levá-los a reais esforços. É bom 

aproximar, sob certos aspectos, a escola da vida e utilizar em aula os meios 

aptos para fixar a atenção dos alunos.  O apelo da imagem não é uma fórmula de 

retórica.  O apelo às técnicas audiovisuais corresponde a um desejo de motivar 

as atividades escolares e aproveitar o dinamismo psíquico assim despertado no 

aluno. 

Dessa forma, atentos ao nosso primeiro objetivo, observamos que, embora 

na visão dos docentes as NTIC representem poderosas ferramentas 

pedagógicas, notamos nas TeleAulas que, quanto mais o professor utilizar as 

técnicas audiovisuais, tanto mais será necessário que paralelamente ele organize 
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atividades reais destinadas a levar o aluno ao trabalho pessoal, à tomada de 

iniciativas, a ser seu próprio motor.  Logo, após o processo de capacitação, 

houve mudanças em alguns professores, considerando que o educador não pode 

esquecer que as  NTIC não representam perfeição absoluta.   

Às vezes os professores foram levados a pensar que o vídeo facilmente dá 

ao aluno a impressão de compreender, desprezando as dificuldades próprias ao 

exercício real da inteligência.   Verificamos que uma atividade complementar é 

indispensável, para que o aluno chegue a uma melhor compreensão, transponha 

o nível de compreensão aproximativa ou global e atinja o de uma compreensão 

perfeita, tanto quanto possível.   

Considerando nosso segundo objetivo, procurando viabilizar uma 

capacitação específica, constatamos que os docentes ficaram sensibilizados 

diante da necessidade de se estabelecer um diálogo próximo com as NTIC, o 

que não foi tão fácil assim, já que a escola mantém-se presa a modelos 

formadores restritos.  Além disso, algumas ações necessitam ser implantadas 

para possibilitar propostas mais concretas na inter-relação entre educação e 

comunicação, tais como a implantação de estratégias pedagógicas mais valiosas 

que o modelo instrucional; projetar um novo modelo educacional refletindo sobre 

o processo de comunicação, considerando-a como um elemento fundamental 

que permite o envolvimento dos seres humanos. 

Assim, educação e comunicação compartilham o processo de mediação 

entre os signos e símbolos, como no caso de nossa pesquisa 

Atentos, agora, ao nosso terceiro objetivo, verificamos que as correntes 

tradicionais tendem a mostrar o professor autoritário e com o poder de decidir 

sobre seus alunos.  Assim, alguns professores, antes do processo de 

capacitação, caracterizaram suas salas de aula como um método pedagógico 

instrucional, limitando-se a utilizar TV e vídeo apenas como mecanismos para 
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apoiar apresentações de conteúdos.  Ao observarmos os docentes em salas de 

aula e analisarmos as fitas de vídeo que registraram a prática pedagógica, 

avaliamos o papel dos professores no método instrucional que é de incutir o 

conteúdo didático na mente dos alunos.   

Segundo os pontos criticados pelos alunos em seus questionários, 

notamos que alguns também consideram esse modelo no ensino de Ciências 

muito complicado, tornando o conteúdo difícil de assimilar.  Além disso, os alunos 

são tratados como um grupo homogêneo, o que não expressa a realidade. 

Em contrapartida, outras correntes mais atuais, com a ajuda da psicologia 

social e da psicologia escolar, pregam o diálogo como método básico e uma 

relação horizontal.  Assim, alguns dos professores pesquisados mostram a 

importância do grupo no processo de aprendizagem, com um modelo sócio-

construtivista que busca nos trabalhos em equipe a interação professor-aluno e 

aluno-aluno.  Como vemos, essas posições são bastante antagônicas, mas ainda 

continuam existindo simultaneamente na prática pedagógica. 

Na visão de alguns dos professores pesquisados, educar é estar mais 

atento às possibilidades do que aos limites.  Estimular o desejo de aprender, de 

ampliar as formas de perceber, de sentir, de compreender, de comunicar-se.  

Conectar sempre o ensino com a pessoa do aluno, com a vida do aluno, com a 

sua experiência.   

Para os professores que desenvolvem uma pedagogia interativa, educar é 

procurar chegar ao aluno por todos os caminhos possíveis: pela experiência, pela 

imagem, pelo som, pela representação (dramatizações, simulações), pela 

multimídia.  É partir de onde o aluno está, ajudando-o a ir do concreto ao 

abstrato, do imediato para o contexto, do vivencial para o intelectual, integrando o 

sensorial, o emocional e o racional. 
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Neste sentido, ensinar e aprender depende do educador e do educando, é 

um processo compartilhado.  É importante que os professores sejam educadores, 

com um amadurecimento intelectual, emocional e comunicacional que facilite 

todo o processo de organização da aprendizagem. 

Sete, dos dez professores pesquisados mostraram-se profissionais 

entusiasmados e abertos, como educadores humildes e confiantes.  Os demais 

não nos surpreenderam, apenas repetiram fórmulas e metodologias autoritárias.      

Destacamos quatro professores que sinalizaram um posicionamento 

expressivo sobre as novas atitudes docentes diante das realidades das NTIC.  

Em sala de aula, verificamos que eles assumem o ensino como mediação, para 

uma aprendizagem ativa dos alunos, ou seja, são professores que colocam 

problemas, perguntam, dialogam, ouvem os alunos, argumentam, abrem espaço 

para que possam expressar seus pensamentos, sentimentos, de modo que 

tragam para a escola suas próprias realidades.   

Em todos os professores analisados, foi necessária a orientação 

envolvendo capacidades comunicativas.  Afinal, a concorrência com outros meios 

de comunicação, requer dos docentes um aprofundamento nas técnicas de 

comunicação, tais como formas mais eficientes de expor e explicar conceitos, 

domínio da linguagem informacional, postura corporal, controle da voz, 

conhecimento e uso das NTIC na sala de aula. 

Os professores  ainda dependem da sala de aula, do quadro negro, dos 

cadernos, do livro didático, mas eles sabem que não são as únicas fontes do 

conhecimento. 

Vale salientar que a obra de Vygotsky não nos forneceu, de fato, uma 

teoria bem estruturada a respeito da diversidade de temas aos quais ele dedicou 

tão pouco tempo de sua vida.  Por isso, seu trabalho inspira a reflexão sobre o 

funcionamento do ser humano, a realização da pesquisa em educação e em 
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áreas relacionadas e a prática pedagógica.  Seria inadequado buscar em 

Vygotsky um sistema teórico completo que desse suporte explícito a qualquer 

tipo de prática pedagógica, especialmente quanto ao uso da NTIC na educação.   

Na perspectiva dos professores aqui pesquisados, ficou evidenciado que 

eles devem ter um papel  de agente e mediador destas interações em sala de 

aula, necessitando tanto do domínio dos conteúdos específicos como de um 

conjunto de crenças e competências didático-pedagógicas que se influenciam 

reciprocamente e se articulam às ações  pedagógicas. 

A geração mais nova constrói seu próprio modo de compreender o mundo.   

Nosso mundo real está em permanente movimento e transformação.  Essa 

natureza fluida dos mundos social e psicológico cria uma necessidade premente 

de que todas as ciências sociais venham a orientar-se para o estudo de 

processos de desenvolvimento, de pessoas (na psicologia), de instituições 

sociais (na sociologia) e de culturas em geral.   

Portanto, na perspectiva de Vygotsky, construir conhecimentos implica 

numa ação partilhada, já que é através dos outros que as relações entre sujeito e 

objeto de conhecimento são estabelecidas.  Logo, o papel do professor como 

mediador no processo de ensino e aprendizagem utilizando as NTIC é 

fundamental.   

As Sessões não se constituíram em receitas mágicas, mas os professores 

mudaram suas estratégias de ensino e concordaram com a teoria vygotskiana de 

que devemos criar zonas de desenvolvimento proximal e nelas intervir.  Ou seja, 

através de processos e critérios, podemos criar a ZDP, na interação 

professor/alunos, inserindo a atividade pontual realizada pelo aluno a cada 

momento, promovendo a utilização e o aprofundamento autônomo dos 

conhecimentos que os alunos estão aprendendo; estabelecendo relações 
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constantes entre os novos conteúdos que são objeto da aprendizagem e os 

conhecimentos prévios dos alunos; utilizando a linguagem da maneira mais clara 

e explícita possível, tratando de evitar e controlar possíveis mal-entendidos ou 

incompreensões, enfim um desafio para aqueles que se dedicam à tarefa 

docente. 

Os dados observados nas Sessões realizadas, nas Tabelas que avaliam o 

desenvolvimento de competências necessárias aos docentes para que as 

contribuições das NTIC realmente se concretizem e nas Tabelas em que os 

alunos avaliam os professores de Ciências revelaram visões diferentes, o que, 

portanto, nos leva a crer que seria necessário acrescentar dados de observações 

mais abrangentes e aprofundados de suas práticas pedagógicas para identificar 

melhor os resultados, ficando como sugestão para trabalhos futuros. 

Portanto, tais análises são encaminhadas, direta ou indiretamente, no 

sentido de oferecer alternativas para uma atuação pedagógica que melhor 

responda à realidade sócio-educacional condicionada pelo atual momento 

histórico. 

O que nos moveu a desenvolver este trabalho foi o desejo de trazer para o 

debate uma experiência que, pautada em situações concretas, mostrasse que TV 

Escola, Telecurso 2000, Televisão e Vídeo em Sala de Aula ainda são recursos 

audiovisuais de grande sucesso e que precisam ser explorados, em vez de 

fadados ao fracasso, com a entrada dos computadores nas escolas.   

Alguns professores admitiram que qualquer iniciativa que venha a propiciar 

a participação do indivíduo, quer na sala de aula, quer na sociedade, deve ser 

estimulada.  A implantação de vários projetos de uso das novas tecnologias na 

sala de aula precisa ser acompanhada de um estudo mais aprofundado de 

viabilidade técnica e operacionalização desses projetos a fim de que boas idéias 
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não se transformem em novos projetos fracassados, já que, segundo os 

docentes, várias propostas são feitas sem resultado prático ou concreto. 

Através deste estudo, constatou-se que um professor receoso ou pouco 

entusiasmado pelas novas tecnologias influencia o processo de um modo 

completamente diferente, do que um professor receptivo às novas tecnologias e 

motivado pelas potencialidades das mesmas.  O professor dispõe de um lugar 

indispensável a qualquer tipo de inovação e de mudança, e podemos constatar 

tal afirmativa baseados nas respostas e sugestões dadas pelos alunos em 

questionários e enquetes realizados no decorrer da pesquisa. 

As escolas foram relatadas em categorias, levando-se em conta os dados 

de observações, entrevistas e opinião dos alunos, professores, diretores.  Ficou 

evidente que não há um modelo único de professor bem-sucedido no uso das 

NTIC, mas a competência se expressa de forma diferente em cada sujeito-

professor.   

Constatamos que um dos fundamentos básicos da capacitação é formar 

um professor que seja sujeito consciente, crítico, atuante e competente, mas, 

para tanto, é preciso dar condições, na sua formação, para que ele vivencie 

situações que o levem a incorporar essas habilidades e esses comportamentos. 

O professor tem um grande leque de opções metodológicas.  Assim, cada 

professor que capacitamos pode encontrar sua forma mais adequada de integrar 

a TV e o vídeo e o seu procedimento metodológico.  Não ditamos receitas, pois 

as situações foram diversas.  Portanto, cada docente encontrou sua melhor 

maneira de dar aula com o vídeo. 

Os docentes desempenharam o papel de orientadores das atividades do 

aluno, de facilitadores da aprendizagem, ou seja, desenvolveram o papel de 

mediação pedagógica. Assim, encontramos não só professores que utilizaram as 
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NTIC como um auxílio ao ensino, para dar aulas cada vez mais bem ilustradas 

por apresentações de vídeo, mas também aqueles que mudaram de paradigma e 

buscaram novas situações de aprendizagem. 

Verificamos que é preciso estar alerta para que uma escola equipada com 

tecnologia de última geração não seja apenas um espaço físico sofisticado.  Isso 

pode acontecer, como ocorreu em nosso estudo, caso seus professores não se 

capacitarem para utilizar os recursos disponíveis à formação do aluno, para que 

ambos possam transformar informação em conhecimento. Este enfoque dado ao 

trabalho representa apenas um dos múltiplos problemas que envolvem a 

utilização pedagógica de TV e vídeo na escola, acreditando-se que seja possível 

subsidiar estudos direcionados para a investigação da prática docente na área. 

Tal reflexão se justifica devido à necessidade do professor ampliar o 

conjunto de teorias que dão suporte ao seu fazer pedagógico, desenvolvendo 

competências e habilidades compatíveis com a didática do ensino de ciências, 

sob a perspectiva das demandas dos aparatos tecnológicos educacionais. 

De acordo com a opinião dos alunos, analisando as respostas dadas em 

seus questionários, talvez seja impossível a substituição da pessoa-professor 

pelas NTIC, ainda que as novas tecnologias se sofistiquem e se tornem cada vez 

mais atrativas, pois a aprendizagem envolverá sempre a subjetividade de dois 

sujeitos em relação. Os alunos foram unânimes em afirmar que todas as técnicas 

modernas são excelentes auxiliares na educação, porém jamais substituem os 

professores.   

Portanto, os alunos consideram indispensável a presença do professor em 

sala de aula para decodificar a linguagem das fitas de vídeo, explicar os 

conceitos científicos, enfim, dar as explicações necessárias para que eles 

possam entender o conteúdo a ser assimilado. 
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Este trabalho foi composto para os Professores de Ciências, mas, na 

realidade, de uma forma ou de outra, já houve um efeito multiplicativo da 

capacitação, chegando ás ações educacionais-tecnológicas mais reais e 

produtivas. Assim, Professores de outras áreas, como História, Português, 

Geografia, saltaram da prática na qual os alunos eram meros expectadores para 

uma prática mais participativa, evidenciando características de um perfil 

profissional mais de acordo com aquele exigido pelos PCNs, conhecedores da 

importância de usar as NTIC, promovendo uma boa aprendizagem   

Diante disto, os professores de Ciências tomaram uma atitude 

interdisciplinar, na busca da junção dos saberes, onde os alunos criaram 

livremente novas formas de aprender, despertando o imaginário e valorizando a 

comunicação voltada para a educação. 

Ficou evidente que a mudança de paradigmas afeta também os 

professores.  Tal mudança identifica as transformações em curso na maneira de 

compreender e agir sobre a realidade, superando padrões e modelos já 

estabelecidos. Assim, alguns professores perceberam que fazer uso do livro 

didático não significa dispensar outro tipo de recurso.  Portanto, eles passaram a 

conduzir suas aulas a partir de sua própria metodologia.  

Nesse processo de transformação, os professores pressupõem um novo 

paradigma de aprendizagem, incorporando valores e orientando suas ações com 

base em novos princípios, tais como a ênfase em aprender a aprender, manter-

se aberto aos novos conceitos, avaliá-los, ter acessão à informação.  O que 

agora se “sabe” pode mudar.   

A partir do processo de capacitação, percebemos que os professores 

reconhecem a força dos meios e das novas tecnologias no ambiente escolar, a 

despeito de sentirem dificuldades para operar diante deles.  Consideramos, 

entretanto, que ainda precisamos investigar os vários motivos para enunciar este 
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quadro.  Seriam carências e distonias evidenciadas na formação profissional dos 

professores?  Ou o problema está em saber até onde a escola está envolvida 

nesse processo, ou seja, implantar infra-estrutura tecnológica adequada, criando 

condições para o uso das NTIC, com capacitação específica e planejamento 

pedagógico?   

A título de exemplo, concluímos que se faz necessário realizar pesquisas 

mais abrangentes que reconheçam como a escola se relaciona com as NTIC e 

as mensagens geradas pelos media; produzir materiais diferenciados, 

subsidiando o sistema escolar no trabalho com a TV, vídeo, informática, etc; 

oferecer programas de formação continuada dos educadores, voltados à 

interface comunicação-educação. 

A despeito de termos encontrado professores que privilegiassem o 

enfoque cognitivista de aprendizagem, pudemos perceber que nem sempre o 

apelo à compreensão foi o que predominou nas observações que fizemos.  

Apesar disso, podemos dizer que, na maioria das vezes, aprender foi sinônimo 

de compreender o significado.  Essa relação se mostrava sempre que os 

professores estabeleciam pontes entre o assunto novo e o conhecimento anterior 

do aluno. 

Queríamos demonstrar que, a percepção dos professores, muitas vezes 

intuitiva, de que aprender é movimento que inclui passagens do particular para o 

geral e do geral para o particular, são teorizados por Vygotsky.  Afinal, quando 

indagamos aos professores sobre as teorias de aprendizagem que embasavam 

suas práticas, constatamos que ninguém soube localizar, com precisão, essa 

teoria.  Acreditamos que por desconhecerem as teorias eles não conseguem 

fazer a relação teoria/prática.  Além disso, os professores admitiram lembrar-se 

vagamente das teorias de Skinner, Piaget, mas não de Vygotsky, teoria que 

embasou nosso trabalho.  Contudo, pudemos ver pontos de aproximação entre 
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as práticas que observamos e os enfoques teóricos vygotskyanos. Assim, foi 

possível perceber que há campo para novas posturas educacionais e espaço 

para criação de propostas alternativas de ensino.  O que falta é apoio, seriedade 

e persistência.  

Ao refletirmos sobre as NTIC é necessário que o professor esteja imbuído 

de uma nova perspectiva para seu papel: o de ser, ele mesmo, um mediador 

pedagógico.  Para tanto, ele precisa ter um domínio profundo de sua área de 

conhecimento, demonstrando competência atualizada quanto às informações e 

aos assuntos afetos a sua área, para que não venha a cair no vazio, tal como 

ocorreu com alguns professores. 

É preciso, portanto, que os professores modifiquem suas atitudes diante 

das NTIC, sob pena de serem engolidos por elas.  Assim, faz-se necessário 

colocar a formação continuada como requisito da profissão docente, aspecto que 

ainda apresenta-se resistente aos professores, tanto que alguns professores não 

se mostraram interessados em chegar ao final do trabalho, pois apresentaram 

pouca receptividade em relação aos processos de inovação tecnológica. 

Finalizamos, compreendendo com a realidade em foco que além da 

participação de professores e alunos de forma sistemática, em atividades 

conjuntas, onde se relacionam diretamente, há também presença da autonomia, 

comunicação espontânea e a socialização.  

O cotidiano dos professores mudou, já que novos hábitos de comunicação 

aconteceram.  Daí a demanda por projetos de capacitação para o uso das NTIC, 

que são ainda um grande desafio para os docentes.  Na visão dos alunos, o 

processo permitiu seu envolvimento, tendo o professor como mediador, 

compartilhando significados, sempre objetivando melhorar o processo de ensino 

e aprendizagem. 
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ANEXO 1 
 

 
PESQUISA PILOTO 

 

Descrição da metodologia usada na pesquisa realizada na cidade de Paulista, em 

Pernambuco, na Escola de Paulista (Ensino Fundamental e Médio), no período de 

outubro a dezembro de 2001. 

Para a realização de nossa pesquisa, utilizamos a metodologia de estudo de caso, com 

3 professores do Ensino Fundamental de uma Escola Pública de Paulista.  O município de 

Paulista foi o local escolhido para a realização deste trabalho porque possui uma unidade 

escolar contemplada com recursos tecnológicos, especificamente a TV Escola, em 

funcionamento, através de sua Central de Tecnologia.  

Para esta escolha foi importante nossa articulação com a Coordenação da Central de 

Tecnologia, bem como a Direção da Escola, ficando mais inteiradas da realidade do TV 

Escola no Estado de Pernambuco. 

 

SUJEITOS DA PESQUISA PILOTO 

A amostra constituiu-se de três professores de Ciências do Ensino Fundamental, 

sendo dois professores do sexo feminino e um do sexo masculino, entre 31 e 40 anos de idade 

e com experiência profissional entre 3 e 20 anos de docência na Rede Pública Estadual de 

Ensino. Todos têm formação Superior - Licenciatura Plena em Ciências Biológicas. Além 

disso, houve a participação de uma Professora de Ciências como Coordenadora da Central de 

Tecnologia. 

Participaram deste estudo  180  alunos de ambos os sexos, das 6ªs e 8ªs Séries Ensino 

Fundamental, sendo que apenas 153 alunos chegaram até a fase final da pesquisa, entre eles 

71 alunos da 6ª Série e 82 alunos da 8ª Série.  

A amostra de estudantes foi de 36 pessoas do sexo feminino e 35  do sexo masculino, 

na turma da 6a série do turno matutino, isto é, um número bastante equilibrado, com uma 

faixa etária entre 12 e 13 anos. 

Na turma da 8a série, do turno vespertino,  houve predominância  de  pessoas do sexo 

feminino com 48 estudantes, ao passo que do sexo  masculino são 34 estudantes, com uma 

faixa etária entre 14 e 15 anos.  
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INSTRUMENTOS E PROCEDIMENTOS 

Nossa pesquisa investigou o processo de aprendizagem de determinados 

conteúdos de ciências, onde professores do ensino fundamental (6ª e 8ª séries), em Escola 

da Rede Pública Estadual de Ensino, na cidade de Paulista-PE, ensinaram primeiramente 

com os livros didáticos, assuntos idênticos, em diferentes turmas, passando os alunos, 

posteriormente, por uma avaliação para comparar os resultados de cada turma consigo 

mesma.   

Em seguida, os professores fizeram uso dos aparatos tecnológicos (televisão e fitas 

de vídeo) para complementar o processo, embora sem capacitação alguma, apenas 

utilizando sua prática pedagógica e conhecimento prévio do uso dos recursos eletrônicos 

audiovisuais. 

Para comparar o rendimento de aprendizagem, foram utilizados recursos 

tradicionais de avaliação (testes) pelos professores, como tarefas solicitadas aos alunos, 

antes e depois do uso da fita de vídeo do TV Escola, abordando os mesmos conteúdos.  A 

seguir, a pesquisadora fez uso de questionários  com  questões  abertas e  fechadas, sobre 

o papel do professor no processo de ensino/aprendizagem e as novas tecnologias 

educacionais (TV Escola), objetivando fazer um levantamento das vantagens e 

desvantagens de sua utilização em sala de aula. 

Os professores, através de entrevistas, também foram analisados, verificando-se a 

viabilidade e as condições de capacitação, objetivando o uso dos aparatos tecnológicos 

em sala de aula, identificando o modo como os professores tratam o trabalho docente com 

a entrada das novas tecnologias educacionais. 

Foi realizada uma análise de conteúdo das respostas das questões abertas, 

chegando-se a categorias, onde podemos verificar a contribuição e a importância dos 

aparatos tecnológicos e comunicacionais, como subsídios para uma aprendizagem mais 

eficiente, se é que realmente isto possa ocorrer, observando, inclusive, o desenvolvimento 

do pensamento crítico dos alunos. 

O pesquisador foi à escola com o propósito de entrevistar, observar, filmar e 

analisar as atividades pedagógicas dos professores, que utilizam recursos eletrônicos 

audiovisuais. 

• Os alunos responderam questionários, para que pudessem avaliar a utilização dos 

recursos eletrônicos, fornecendo dados quanto à percepção e a representação da utilização 

de novas  tecnologias no Ensino  Fundamental (Ver Tabelas 3 e 4) 

• Os professores utilizam um instrumento de avaliação para verificar a 

aprendizagem dos alunos nessa situação. 
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ANÁLISE DOS RESULTADOS DA PESQUISA PILOTO  

 

Quanto aos Recursos Utilizados  

Os resultados foram dados, através de notas, numa escala de 0 a 10, como pode ser 

observado nas Tabelas 1 e 2. 

 

Tabela 1 

 6ª Série 
NOTAS ANTES DEPOIS 

 M % F % M % F % 
0 a 5 23 25,56 20 22,22 22 30,99 24 33,80 
6 a 8 17 18,89 20 22,22 10 14,08 12 16,90 
9 a 10 5 5,56 5 5,56 3 4,23 0 0,00 

TOTAL 45 50 45 50 35 49,3 36 50,7 
 

*  As notas variam de acordo com os conceitos dados por cada professor. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 2 
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1
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1
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Tabela 2 

 
 

 8ª Série 
NOTAS ANTES DEPOIS 

 M % F % M % F % 
0 a 4,99 6 7,32 14 17,07 21 25,61 19 23,17
5 a 5,99 16 19,51 18 21,95 6 7,32 18 21,95
6 a 10 10 12,20 18 21,95 7 8,54 11 13,41

TOTAL 32 39,02 50 60,98 34 41,46 48 58,54
  

 

• As notas variam de acordo com os conceitos dados por cada professor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8ª - MASCULINO ANTES

1
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Quanto à percepção da utilização de novas  tecnologias no Ensino  Fundamental 

 

Como pode ser observado nas Tabelas 3 e 4, os estudantes apontaram prioritariamente 

aspectos positivos quanto à utilização de novas tecnologias, dando ênfase às facilidades 

encontradas. Houve ainda referências à forma de utilização dos recursos, destacando que 

a tecnologia pode colaborar, mas depende de como é utilizada, pois deve ser apenas uma 

ferramenta e não substituir as aulas e o professor. 

O valor da aprendizagem escolar está, precisamente, em introduzir os alunos nos 

significados da cultura e da ciência por meio de mediações cognitivas e interacionais que 

supõem a relação docente. 

Por outro lado, é certo que as práticas docentes recebem o impacto das novas tecnologias 

da comunicação e da informação, provocando uma reviravolta nos modos mais 

convencionais de educar e ensinar.  A utilização pedagógica das tecnologias pode trazer 

efeitos cognitivos relevantes, estes porém não podem ser atribuídos somente a essas 

tecnologias. 
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Freqüências (F) e Percentuais de Respostas sobre as Percepções dos estudantes das 

6as. Séries quanto à Utilização das Novas Tecnologias no Ensino: 

 

Tabela 3 

 

Categorias F % 

Interfere na obtenção de melhores resultados. 39 54,9 

Permite uma atualização e maior acesso à informação    14 19,7 

Depende de como é utilizada                       08 11,3 

Permite maior diversidade da prática pedagógica                 04 5,6 

Estimula o interesse pelo ensino                      03 4,2 

Traz facilidade/rapidez ao processo de aprendizagem                  02 2,8 

Atrapalha o processo de aprendizagem                 00 - 

Não sabe responder                                01 1,4 

Total                                            71 100 
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Freqüências (F) e Percentuais de Respostas sobre as Percepções dos estudantes das 

8as. Séries quanto à Utilização das Novas Tecnologias no Ensino: 

 

Tabela 4 

 

Categorias F % 

Interfere na obtenção de melhores resultados               39 47,6 

Permite uma atualização e maior acesso à informação    12 14,6 

Depende de como é utilizada                        10 12,2 

Permite maior diversidade da prática pedagógica                 05 6,1 

Estimula o interesse pelo ensino                      08 9,8 

Traz facilidade/rapidez ao processo de aprendizagem                  05 6,1 

Atrapalha o processo de aprendizagem                 03 3,7 

Não sabe responder                                00 - 

Total                                            82 100 
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ANEXO 2 
 

QUESTIONÁRIO DAS ENTREVISTAS 
 
 

Dados de identificação (perfil do público): 
 
Nome: 
Idade: 
Formação (nome da instituição, localização e quando): 
Série(s) que ensina: 
Matéria(s) que ensina: 
Há quanto tempo está na rede estadual? 
Ensina/trabalha em outra instituição? 
Onde reside? Município de: 
 
 
Aspectos presentes no desenvolvimento da Atividade Profissional: 
 

1. Disciplina que mais gosta de ensinar? Ou assunto que você mais gosta de ensinar? Por    
      que? 
 

2. Costuma utilizar algum recurso para auxiliar no desenvolvimento de seu trabalho?   
      Qual? 
 

3. Existe algo muito importante, hoje, que você considera essencial e tenta repassar ou                    
construir com seus alunos?  O que? 

 
4. O que você faz para se manter atualizado? 

 
5. Você já utilizou algum meio de comunicação para se manter atualizado?  Qual? 

 
6. Existe algum meio de comunicação que você gostaria de utilizar mas não tem  

       condições hoje de utilizá-lo? 
 

7. O que é ensinar e aprender para você? 
 

8. Existe alguma diferença entre ensinar e aprender com e sem a TV Escola? 
 

9. Quais as estratégias que você utiliza para estimular as interações professor/aluno e  
aluno/aluno, em ambos os modos? 
 

10. Em qual dos modos você percebe que existe mais interação professor/aluno? 
 

11. Como você percebe quando o aluno não entende alguma coisa num modo e no outro? 
 

12. Você acha que com a TV Escola os alunos se ressentem de uma maior interação entre     
eles? 
 

13. Você é requisitado, com freqüência, por seus alunos para orientá-los “extra classe” ou  
fora do sistema? 
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14. Onde você acha que o aluno aproveita mais (tem melhor desempenho): no modo 
tradicional ou com a TV Escola? 
 

15. Onde você se sente melhor como professor:  no modo tradicional ou com a TV 
Escola?  Por que? 
 

16. Você acha que o que lhe instrumentalizou como professor na sala de aula tradicional 
serve para o ensino com a  TV Escola? 
 
 

Questões relacionadas ao programa TV Escola 

 
1. Você conhece a TV Escola? 

 
2. O que é a TV Escola? 

 
3. Conhece que material da TV Escola? 

      (  ) antena parabólica   (  ) TV   (   ) Vídeo   (   ) fitas   (   ) grade de programação 
      (  )  revista     (  ) guia de programas  (  ) jornal chinês    (   ) cartaz 
 

4. Você lembra como recebeu as primeiras informações sobre a TV Escola? 
 

5. Você acha que as informações que lhe deram foram suficientes para você saber      
      utilizar a TV Escola? 
 

6. Quem seleciona o material que deve ser utilizado? 
 

7. Já usou a TV Escola? 
 

8. Que momentos você usa?  Quantas vezes por semana?  
 

9.  A TV Escola já ajudou alguma vez a sua aula?  Quando? 
 

10. A TV Escola já atrapalhou alguma vez a sua aula?  Quando? 
 

11. Você acha importante a TV Escola?  Por que? 
 
 

Capacitações dos Professores 

 
1.  Que lembranças você tem em relação às capacitações que você participou? 
 
2.  O que mudaria nestas capacitações? 

 
 

“Não existe alguém que nunca teve um professor na vida, 
assim como não há ninguém que nunca tenha tido um aluno”. 
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ANEXO 3 

 
 

ESCOLA DRª. MARIA IZABEL 
CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES 

 
 
FORMAÇÃO DE PROFESSORES NO PROCESSO DE APRENDIZAGEM COM AS 
NTIC. 

 
O PROFESSOR E AS NOVAS TECNOLOGIAS 

TV E VÍDEO 
 

O PAPEL DO PROFESSOR NA APRENDIZAGEM DOS ALUNOS. 
 

Orientador/Mediador Intelectual - Informa, ajuda a escolher as informações mais 
importantes, trabalha para que elas se tornem significativas para os alunos, permitindo 
que eles as compreendam, avaliem, conceituem e, eticamente, as reelaborem e as 
adaptem aos seus contextos pessoais. 

 

Orientador/Mediador Emocional - Motiva, incentiva, estimula, organiza os limites com 
equilíbrio, credibilidade, autenticidade, empatia. 

 

Orientador/Mediador Gerencial e Comunicacional - Organiza grupos, atividades de 
pesquisa, ritmos, interações.Organiza o processo de avaliação. 

 

Orientador Ético - Ensina a assumir e vivenciar valores construtivos, individuais e 
socialmente. 

 

 

ALGUNS PRINCÍPIOS METODOLÓGICOS: 
 

• Variar a forma de dar aula, as técnicas usadas em sala de aula e fora dela, as 
atividades solicitadas, as dinâmicas propostas, o processo de avaliação. 

• Planejar e improvisar, prever e ajustar-se às circunstâncias, ao novo. 

• Diversificar, mudar, adaptar-se continuamente a cada grupo, a cada aluno, 
quando necessário. 

• Valorizar a presença do aluno, no que ela tem de melhor, e a comunicação. A 
preocupação com os alunos - a forma de nos relacionarmos com eles - é imprescindível 
para o sucesso pedagógico. Os alunos captam se o professor gosta de ensinar e 
principalmente se gosta deles e isso facilita a sua prontidão para aprender. 
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SESSÃO I – INTERAÇÃO ENTRE OS PROFESSORES E O PROGRAMA TV  

ESCOLA (ESCOLAS DE ESTÂNCIA (SE) -– Mês de NOVEMbro de 2002 

 
Semana de 12 a 14/11/2002 

Duração:   Aproximadamente 30 minutos (apresentação de idéias) 

                Aproximadamente 20 minutos  (transparências). 

                Aproximadamente 50 minutos (debate e comentários finais). 

Professores: Manuela, Tereza, Garibaldi, Marianna, Corte Real, Caetana, Rosário e 

Ana Joaquina 

 

A fim de abordar o tema da TV Escola, optamos, na primeira sessão, por uma técnica  

audiovisual, baseada na apresentação de transparências, proporcionando uma visão geral 

sobre a utilização da televisão e de vídeos. Pedimos a cada professor que apresentasse um 

motivo para as tecnologias na escola. 

Relato das histórias elaboradas, por cada professor,  cada um entrando com elementos 

para o debate. 

Coube ao capacitador/orientador estar atento para ir agrupando as histórias por 

semelhanças e diferenças, a fim de auxiliar o grupo a identificar os valores semelhantes e 

os valores diferentes. 

Após os relatos e identificados os aspectos mais importantes, o grupo se deteve nos itens 

que mais lhe despertaram a atenção, cabendo ao capacitador/orientador o papel de 

fornecer informações, aclarar preconceitos e facilitar um clima de aceitação de diferentes 

pontos de vista. 

Verificamos os resultados obtidos no que se refere às histórias abordadas, avaliando as 

experiências de uso das tecnologias para o aperfeiçoamento profissional. 
 

Os professores conhecem o acervo do TV Escola, mas raramente 

utilizam a Sala de Tecnologia, especificamente a Televisão e o 

Vídeo.  Todos sentem necessidade de diretrizes mais precisas para 

utilizar TV e Vídeo no desenvolvimento dos conteúdos de suas 

disciplinas. 

 

 

 
SESSÃO II – APRESENTAÇÃO DE  SUGESTÕES PARA O USO DO TV 

ESCOLA E ESCOLHA DE FITAS DE VÍDEO PARA SALA DE AULA 

(BIOLOGIA) -  ESCOLA DE PAULISTA (pe) – MÊS DE SETEMBRO 2002 
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Semana de 02 a 06/09/2002 

Duração:  40 minutos (apresentação das transparências) 

Duração:  20 minutos (escolha das fitas de vídeo, utilizando catálogos) 

Duração:  20 minutos (debate) 

Professora Perpétua e Professora Soledade 

 

Para verificar a influência das tecnologias de comunicação e informação, observamos se o 

uso de fitas de vídeo em sala de aula oferece formas novas de aprendizagem: novas 

lógicas, competências e sensibilidades, a fim de que os participantes refletissem sobre o 

uso do TV Escola, escolhendo temas/programas a serem apresentados aos alunos, 

trazendo à tona um material para um pequeno debate.   

Verificamos a apropriação educativa das tecnologias, observando o uso dos recursos 

audiovisuais na escola, refletindo sobre as mudanças necessárias para esta prática 

pedagógica, avaliando as dificuldades encontradas para tal prática. 

Estas observações foram feitas não apenas durante o treinamento, mas também na prática 

pedagógica dos professores diante de seus alunos. 

 

OBSERVAÇÕES: 

 

A escolha das fitas de vídeo foi feita com a colaboração da 

Coordenadora da Central de Tecnologia da Escola de Paulista 

(PE), do Turno Matutino, que participou de algumas Sessões de 

Capacitação, colaborando em todo o Processo, desde a Pesquisa 

Piloto, com a Sugestão dos Temas a serem abordados em Sala de 

Aula pela Professora de Ciências (7a. Série).  

Ao terminar o processo de seleção, foram escolhidas 03 Fitas de 

Biologia (TV Escola, Telecurso 2000 e Vídeo-Escola).  

 

 

 

 

 

SESSÃO II – APRESENTAÇÃO DE  SUGESTÕES PARA O USO DO TV 

ESCOLA – BIOLOGIA  (ESTÂNCIA-SE) – MÊS DE NOVEMBRO/2002 

 

Semana de 12 a 14/11/2002 
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Duração:  50 minutos (debates) 

Professoras  Marianna, Caetana, Rosário, Ana Joaquina, Manuela e Tereza 

 

Para verificar a influência das tecnologias de comunicação e informação, observamos se o 

uso de fitas de vídeo em sala de aula oferece formas novas de aprendizagem: novas 

lógicas, competências e sensibilidades, a fim de que os participantes refletissem sobre o 

uso do TV Escola, escolhendo temas/programas a serem apresentados aos alunos, 

trazendo à tona um material para um pequeno debate.   

 

OBSERVAÇÕES: 

 

*Uma vez que as Escolas de Estância (SE), não possuem Centrais 

de Tecnologia no espaço físico escolar, apenas Salas de Vídeo 

(para transmissão de fitas), dividindo este universo com a 

Biblioteca, recorremos à Escola de Paulista, até mesmo por 

considerarmos Escola “Modelo” no que se refere às NTIC, para 

realizarmos este processo.  Além disso, devido às dificuldades de 

obtenção e acesso ao acervo de Fitas de Vídeo no Ensino de 

Ciências, viabilizamos o empréstimo das fitas a serem selecionadas 

contatando a DRE-1(SE) e a Escola de Paulista (PE). 

Assim, fizemos apenas um Debate acerca dos Assuntos escolhidos 

para a Teleaula e das Fitas que seriam utilizadas (Respiração e 

Circulação) para chegarmos a um consenso sobre os Temas. 

 
SESSÃO IIi – APRESENTAÇÃO DE  SUGESTÕES PARA O USO DO TV 

ESCOLA E ESCOLHA DE FITAS DE VÍDEO PARA SALA DE AULA 

(química) -  ESCOLA DE PAULISTA (pe – MÊS DE  SETEMBRO/2002) 

 

Semana de 02 a 06/09/2002 

Duração:  40 minutos (apresentação de transparências) 

Duração:  20 minutos (escolha das fitas, utilizando os catálogos) 

Duração:  20 minutos (debate) 

Professor Bento Manuel 

 

Para verificar a influência das tecnologias de comunicação e informação, observamos se o 

uso de fitas de vídeo em sala de aula oferece formas novas de aprendizagem: novas 

lógicas, competências e sensibilidades, a fim de que os participantes refletissem sobre o 
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uso do TV Escola, escolhendo temas/programas a serem apresentados aos alunos, 

trazendo à tona um material para um pequeno debate.   

Verificamos a apropriação educativa das tecnologias, observando o uso dos recursos 

audiovisuais na escola, refletindo sobre as mudanças necessárias para esta prática 

pedagógica, avaliando as dificuldades encontradas para tal prática. 

Estas observações foram feitas não apenas durante o treinamento, mas também na prática 

pedagógica dos professores diante de seus alunos. 
 

OBSERVAÇÕES: 

 

A escolha das fitas de vídeo foi feita com a colaboração da 

Coordenadora da Central de Tecnologia da Escola de Paulista 

(PE), do Turno Matutino, que participou de algumas Sessões de 

Capacitação, colaborando em todo o Processo, desde a Pesquisa 

Piloto,  com a Sugestão dos Temas a serem abordados em Sala de 

Aula pelo Professor de Ciências (8a. Série).  

Ao terminar o processo de seleção de fitas, foram escolhidas 03 

de Química (TV Escola, Telecurso 2000 e Vídeo-Escola).  

 

SESSÃO III – APRESENTAÇÃO DE  SUGESTÕES PARA O USO DO TV 

ESCOLA (química e física) – ESTÂNCIA-SE 

 

Semana de 12 a 14/11/2002 

Duração:  50 minutos (debates) 

Professores  Garibaldi, Corte Real e Rosário 

 

Para verificar a influência das tecnologias de comunicação e informação, observamos se o 

uso de fitas de vídeo em sala de aula oferece formas novas de aprendizagem: novas 

lógicas, competências e sensibilidades, a fim de que os participantes refletissem sobre o 

uso do TV Escola, escolhendo temas/programas a serem apresentados aos alunos, 

trazendo à tona um material para um pequeno debate.   

Verificamos a apropriação educativa das tecnologias, observando o uso dos recursos 

audiovisuais na escola, refletindo sobre as mudanças necessárias para esta prática 

pedagógica, avaliando as dificuldades encontradas para tal prática. 

Estas observações foram feitas não apenas durante o treinamento, mas também na prática 

pedagógica dos professores diante de seus alunos. 
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OBSERVAÇÕES: 

 

*Uma vez que as Escolas de Estância (SE), não possuem Centrais 

de Tecnologia no espaço físico escolar, apenas Salas de Vídeo 

(para transmissão de fitas), dividindo este universo com a 

Biblioteca, recorremos à Escola de Paulista, até mesmo por 

considerarmos Escola “Modelo” no que se refere às NTIC, para 

realizarmos este processo.  Além disso, devido às dificuldades de 

obtenção e acesso ao acervo de Fitas de Vídeo no Ensino de 

Ciências, viabilizamos o empréstimo das fitas a serem selecionadas 

contatando a DRE-1(SE) e a Escola de Paulista (PE). 

Assim, fizemos apenas um Debate acerca dos Assuntos escolhidos 

para  Teleaula de Química (Fenômenos Físicos e Químicos/Reações 

Químicas) e para a Teleaula de Física (Termodinâmica) 

 
 

SESSÃO IV – ANÁLISE DO CONTEÚDO DAS FITAS DE VÍDEO E 

APRESENTAÇÃO DA “CARTILHA – PROGRAMA TV ESCOLA” (BIOLOGIA) – 

ESCOLA DE PAULISTA (PE) 

 

Semana de 02 a 06/09/2002 

Duração: 90 minutos (em média de 30 minutos cada fita de vídeo). 

               20 minutos (distribuição de exemplares da “Cartilha” para leitura conjunta) 

               20 minutos (debate) 

Professora Perpétua 
 

A idéia de analisar as fitas de vídeo escolhidas pelos professores/alunos, cada um 

enfatizando sua área de conhecimento e de domínio de conteúdos, serviu para fornecer 

informações amplas e reflexivas sobre as facilidades e dificuldades no desempenho 

didático-pedagógico, inclusive suas habilidades e competências para a utilização da TV e 

Vídeo, permitindo um debate mais amplo, registrando soluções encontradas às hipóteses 

subjacentes ao tema do projeto, com apresentação da “Cartilha” (Ver Anexo) fornecendo 

sugestões para preparar a Teleaula. 

 

OBSERVAÇÕES: 
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A análise do conteúdo das fitas de vídeo também foi feita com a 

colaboração da Coordenadora da Central de Tecnologia da 

Escola de Paulista (PE), do Turno Matutino, com a Sugestão dos 

detalhes a serem abordados em Sala de Aula pela Professora de 

Ciências (7a. Série).   Foram observadas características da 

qualidade da imagem e do som das fitas de vídeo. 

As cartilhas foram levadas para leitura mais aprofundada em 

casa. 

Discutimos o conteúdo da cartilha e as implicações na dinâmica da 

sala de aula.  Assim, houve sugestões do uso de material 

concreto para prática na aula. 

 

 
SESSÃO IV – ANÁLISE DO CONTEÚDO DAS FITAS DE VÍDEO E 

APRESENTAÇÃO DA “CARTILHA – PROGRAMA TV ESCOLA” (BIOLOGIA) –

Estância (SE) 

Semana de 18 a 22/11/2002 

Duração: 90 minutos (em média de 30 minutos cada fita de vídeo). 

               30 minutos (“Cartilha”) 

               70 minutos (debate) 

Professoras Marianna, Caetana, Rosário, Ana Joaquina, Tereza, Manuela e Perpétua* 
 

A idéia de analisar as fitas de vídeo escolhidas pelos professores/alunos, cada um 

enfatizando sua área de conhecimento e de domínio de conteúdos, serviu para fornecer 

informações amplas e reflexivas sobre as facilidades e dificuldades no desempenho 

didático-pedagógico, inclusive suas habilidades e competências para a utilização da TV e 

Vídeo, permitindo um debate mais amplo, registrando soluções encontradas às hipóteses 

subjacentes ao tema do projeto, com apresentação da “Cartilha” (ver anexo) fornecendo 

sugestões para preparar a Teleaula. 

 

 

 

 

OBSERVAÇÕES: 

 

A análise do conteúdo das fitas de vídeo foi feita com a 

colaboração da Professora de Ciências Perpétua, da Escola de 
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Paulista (PE), através de um intercâmbio cultural, com a Sugestão 

dos detalhes a serem abordados em Sala de Aula pelas 

Professoras de Ciências (7a. Série), debatendo os temas a serem 

ensinados. As cartilhas foram levadas para leitura mais 

aprofundada em casa. Discutimos o conteúdo da cartilha e as 

implicações na dinâmica da sala de aula.  Assim, houve sugestões 

do uso de material concreto para prática na aula. 

A Professora Perpétua passou por um Processo de Capacitação 

Específica, analisando o conteúdo das fitas de vídeo (Química e 

Física), durante quatro sessões, ministrado pela Professora 

Heloísa Bastos. 

 

 

SESSÃO V – ANÁLISE DO CONTEÚDO DAS FITAS DE VÍDEO E 

APRESENTAÇÃO DA “CARTILHA – PROGRAMA TV ESCOLA” (QUÍMICA) – 

Paulista (PE) 

 

Semana de 02 a 06/09/2002 

Duração: 40 minutos (em média de 20 minutos cada fita de vídeo). 

                20 minutos (“cartilha”) 

                10 minutos (debate) 

Professor Bento Manuel 
 

A idéia de analisar as fitas de vídeo escolhidas pelos professores, cada um enfatizando 

sua área de conhecimento e de domínio de conteúdos, serviu para fornecer informações 

amplas e reflexivas sobre as facilidades e dificuldades no desempenho didático-

pedagógico, inclusive suas habilidades e competências para a utilização da TV e Vídeo, 

permitindo um debate mais amplo, registrando soluções encontradas às hipóteses 

subjacentes ao tema do projeto, com apresentação da “Cartilha” (Ver Anexo) fornecendo 

sugestões para preparar a Teleaula. 

 
 
 
OBSERVAÇÕES: 

 
 
A análise do conteúdo das fitas de vídeo também foi feita com a 

colaboração da Coordenadora da Central de Tecnologia da 

Escola de Paulista (PE), do Turno Matutino, com a Sugestão dos 
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detalhes a serem abordados em Sala de Aula pelo Professor de 

Ciências (8a. Série).  A cartilha foi levada para leitura mais 

aprofundada em casa. 

O Professor não fez muitas pausas ou comentários sobre as fitas, 

daí o tempo de duração da Sessão ter sido menor que o habitual.  

Segundo ele, a fita é –suficiente para o aluno aprender.. 

 
 
SESSÃO V – ANÁLISE DO CONTEÚDO DAS FITAS DE VÍDEO E 

APRESENTAÇÃO DA “CARTILHA – PROGRAMA TV ESCOLA” (FÍSICA E 

QUÍMICA) – Estância (SE) 

Semana de 18 a 22/11/2002 

Duração: 120 minutos (em média de 30 minutos cada fita de vídeo). 

                20 minutos (“cartilha”) 

                40 minutos (debate) 

Professores Garibaldi, Corte Real, Rosário e Perpétua* 

 

A idéia de analisar as fitas de vídeo escolhidas pelos professores, cada um enfatizando 

sua área de conhecimento e de domínio de conteúdos, serviu para fornecer informações 

amplas e reflexivas sobre as facilidades e dificuldades no desempenho didático-

pedagógico, inclusive suas habilidades e competências para a utilização da TV e Vídeo, 

permitindo um debate mais amplo, registrando soluções encontradas às hipóteses 

subjacentes ao tema do projeto, com apresentação da “Cartilha” (Ver Anexo) fornecendo 

sugestões para preparar a Teleaula. 

 

OBSERVAÇÕES: 

 

A análise do conteúdo das fitas de vídeo foi feita com a 

colaboração da Professora de Ciências Perpétua, da Escola de 

Paulista (PE), através de um intercâmbio cultural, com a Sugestão 

dos detalhes a serem abordados em Sala de Aula pelos 

Professores de Ciências (8a. Série), debatendo os temas a serem 

ensinados. As cartilhas foram levadas para leitura mais 

aprofundada em casa. 

Discutimos o conteúdo da cartilha e as implicações na dinâmica da 

sala de aula.  Assim, houve sugestões do uso de material 

concreto para prática na aula. 
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Como houve pausas e comentários, além de questionamentos 

sobre o conteúdo das fitas, o tempo de duração da Sessão foi 

maior do que o habitual.  

 
 

SESSÃO VI –definição das  FITAS DE VÍDEO – BIOLOGIA, FÍSICA 

E QUÍMICA, a serem utilizadas pelos professores  (ESCOLA DE 

PAULISTA-PE) 

 
Semana de 15 a 18/10/2002 
Duração: 210 minutos (em média de 30 minutos cada fita de vídeo) 
 
Professores:  Perpétua, Bento Manuel e Soledade 
 
 
Uma vez que tínhamos muitas fitas de Vídeo, e o tempo para as Teleaulas deve ser 

estabelecido de acordo com a carga horária dos Professores, decidimos selecionar as Fitas 

de Vídeo contando com o apoio dos Alunos. 

 

OBSERVAÇÕES: 

 

A definição das fitas de vídeo, a serem utilizadas pelos 

professores, foi feita com a colaboração dos Alunos do Nível 

Médio da Escola de Paulista (PE), juntamente com os Professores 

de Ciências, contando com o apoio especial da Professora 

Perpétua, que ficou encarregada de selecionar as Fitas, já que os 

professores de Estância(SE) aceitaram as opções oferecidas. 

Os critérios adotados pelos Alunos basearam-se em 

características diferenciadas: som, imagem, qualidade de 

produção, apresentação de conteúdos, etc., baseados nos temas 

adotados pelos Professores.  

Desta forma, não foi possível nos deter às fitas do TV Escola, 

precisando recorrer às fitas do Telecurso 2000 e do Vídeo-

Escola. 

Ao terminar o processo de seleção de fitas, foram escolhidas 02 

de Biologia (Telecurso 2000 e Vídeo-Escola), 01 de Física 

(Telecurso 2000) e 02 de Química (Telecurso 2000 e TV Escola). 

 

 

COMENTÁRIOS: 
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Seleção das Fitas de Vídeo 

 

A responsabilidade da seleção das fitas repousa-se no 

professor.  Neste caso, recorremos também aos alunos, antes de 

definirmos as fitas a serem exibidas. 

Eles observaram a contribuição que a fita teria em sala de 

aula e a sua qualidade.  Assim, os filmes contribuiriam para a 

situação de aprendizagem em grupo.  Além disso, os professores e 

alunos consideraram a qualidade do som, da imagem, organização 

geral do conteúdo, adicionando instruções didáticas. 

Observamos duas classes de vídeos empregadas em sala de 

aula: o filme didático básico e o filme educativo. 

O uso do filme didático tem numerosos valores.  Por 

exemplo, o interesse do aluno cresce, obtém-se mais aprendizagem, 

a retenção da matéria aprendida é mais duradoura.  Contudo, a 

maior responsabilidade verifica-se quando o professor se prepara 

para utilizar o vídeo em sala de aula.  Ele não deve ser aceito 

como um substituto mecânico do ensino.  Se bem empregado, o 

vídeo pode trazer resultados em termos de interesse, 

aprendizagem e atividades por parte dos alunos.   

Outras responsabilidades do professor com relação ao 

emprego dos vídeos, consistem em despertar no aluno o interesse 

pela matéria e o desejo de aprender; providenciar o estudo antes 

de exibir o filme; planejar com os alunos os objetivos que têm em 

assistir ao filme;  providenciar a avaliação individual e em grupo e, 

finalmente, organizar as atividades de reforço que planeja 

desenvolver juntamente com os alunos. 

Nas mãos de um professor bem capacitado e que tenha 

compreensão do problema, o filme didático pode vir a ser um 

instrumento de ensino interessante, dinâmico e socialmente útil. 

 
 
SESSÃO VI  APRESENTAÇÃO DE TELEAULA –DRAMATIZAÇÃO (BIOLOGIA) 

- ESTÂNCIA(SE) 

 

Semana de 18 a 22/11/2002 

Duração: 70 minutos (dramatização) 
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               30 minutos (debate). 

Professoras Caetana, Rosário, Marianna e Ana Joaquina 

 

Criando uma sessão do tipo role playing (dramatização), os professores apresentaram 

uma Teleaula com a exibição das fitas de vídeo selecionadas. 

A dramatização foi filmada, debatendo com o grupo os pontos que chamaram maior 

atenção. 

Dramatização (ou role playing) de situações que envolvam uma aula (laboratório), 

despertando o interesse dos alunos (de outra classe), exibindo a fita de vídeo escolhida, 

informando aos alunos os objetivos e as atividades que serão realizadas após a sua 

exibição e discussão, fazendo um roteiro com questões para conduzir o debate.    

Verificamos os resultados obtidos no que se refere à Teleaula (especialmente ao comentar 

a filmagem gravada), registrando a maneira de trabalhar de cada professor, trocando 

idéias com seus colegas, articulando conhecimentos e desenvolvendo competências da 

área e da disciplina que podem ser mobilizadas.  
 

OBSERVAÇÕES: 

 

A Professora Caetana atingiu quase todos os resultados 
esperados, necessitando apenas da intervenção da Professora 
Perpétua para complementar a Teleaula.  
A Professora Rosário necessitou de uma Capacitação Exclusiva, 
oferecida em sua residência, para o Uso da Tecnologia e 
Conteúdo das Fitas de Vídeo, já que não atingiu os resultados 
esperados.  Houve o Apoio Especial da Professora Perpétua. 
A Professora Marianna atingiu parte dos resultados esperados. 
A Professora Ana Joaquina atingiu quase todos os resultados 
esperados, necessitando apenas da intervenção da Professora 
Perpétua para complementar a Teleaula.  
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SESSÃO VII  APRESENTAÇÃO DE TELEAULA –DRAMATIZAÇÃO 

(BIOLOGIA) - PAULISTA (PE) 

 

Semana de 27 a 29/11/2002 

Duração: 70 minutos (dramatização) 

               30 minutos (debate). 

Professora Perpétua 

 

Criando uma sessão do tipo role playing (dramatização), os professores apresentaram 

uma Teleaula com a exibição das fitas de vídeo selecionadas. 

A dramatização foi filmada, debatendo com o grupo os pontos que chamaram maior 

atenção. 

Dramatização (ou role playing) de situações que envolvam uma aula (laboratório), 

despertando o interesse dos alunos (de outra classe), exibindo a fita de vídeo escolhida, 

informando aos alunos os objetivos e as atividades que serão realizadas após a sua 

exibição e discussão, fazendo um roteiro com questões para conduzir o debate.    

 

Verificamos os resultados obtidos no que se refere à Teleaula (especialmente ao comentar 

a filmagem gravada), registrando a maneira de trabalhar de cada professor, trocando 

idéias com seus colegas, articulando conhecimentos e desenvolvendo competências da 

área e da disciplina que podem ser mobilizadas.  

 

OBSERVAÇÕES: 

 

A Professora Perpétua atingiu todos os resultados esperados, 
passando inclusive por um processo de capacitação específica, 
oferecido pela Professora Heloísa Bastos, nas Disciplinas de 
Física e Química, para intercâmbio cultural com os Professores 
de Estância (SE)..  
 
 
 

SESSÃO VII – APRESENTAÇÃO DE TELEAULA  - DRAMATIZAÇÃO 

(QUíMICA) - ESTÂNCIA (SE) 

 

Semana de 18 a 22/11/2002 

Duração: 70 minutos (dramatização) 

               30 minutos (debate). 

Professores Garibaldi e Ana Joaquina 
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Criando uma sessão do tipo role playing (dramatização), os professores apresentaram 

uma Teleaula com a exibição das fitas de vídeo selecionadas. 

A dramatização foi filmada, debatendo com o grupo os pontos que chamaram maior 

atenção. 

 

Dramatização (ou role playing) de situações que envolvam uma aula (laboratório), 

despertando o interesse dos alunos (de outra classe), exibindo a fita de vídeo escolhida, 

informando aos alunos os objetivos e as atividades que serão realizadas após a sua 

exibição e discussão, fazendo um roteiro com questões para conduzir o debate.    

 

Verificamos os resultados obtidos no que se refere à Teleaula (especialmente ao comentar 

a filmagem gravada), registrando a maneira de trabalhar de cada professor, trocando 

idéias com seus colegas, articulando conhecimentos e desenvolvendo competências da 

área e da disciplina que podem ser mobilizadas.  

 
OBSERVAÇÕES: 

 

O Professor Garibaldi atingiu os resultados esperados. 
A Professora Ana Joaquina atingiu todos os resultados 
esperados. 
 
 
 
 
SESSÃO VIII – APRESENTAÇÃO DE TELEAULA  - DRAMATIZAÇÃO 

(QUíMICA) - PAULISTA (PE) 

 

Semana de 27 a 29/11/2002 

Duração: 70 minutos (dramatização) 

               30 minutos (debate). 

Professor Bento Manuel 

 

Criando uma sessão do tipo role playing (dramatização), os professores apresentaram 

uma Teleaula com a exibição das fitas de vídeo selecionadas. 

A dramatização foi filmada, debatendo com o grupo os pontos que chamaram maior 

atenção. 
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Dramatização (ou role playing) de situações que envolvam uma aula (laboratório), 

despertando o interesse dos alunos (de outra classe), exibindo a fita de vídeo escolhida, 

informando aos alunos os objetivos e as atividades que serão realizadas após a sua 

exibição e discussão, fazendo um roteiro com questões para conduzir o debate.    

 

Verificamos os resultados obtidos no que se refere à Teleaula (especialmente ao comentar 

a filmagem gravada), registrando a maneira de trabalhar de cada professor, trocando 

idéias com seus colegas, articulando conhecimentos e desenvolvendo competências da 

área e da disciplina que podem ser mobilizadas.  

 
 
 
OBSERVAÇÕES: 

 
 
O Professor Bento Manuel atingiu uma pequena parte dos 
resultados esperados. 
 
 

 
SESSÃO VIII– APRESENTAÇÃO DE TELEAULA – DRAMATIZAÇÃO  

(FÍSICA) – ESTÂNCIA (SE) 

 

Semana de 18 a 22/11/2002 

Duração: 70 minutos (dramatização) 

               30 minutos (debate). 

Professor Corte Real 

 

Criando uma sessão do tipo role playing, os professores apresentaram uma Teleaula com 

a exibição das fitas de vídeo selecionadas. 

A dramatização foi filmada, debatendo com o grupo os pontos que chamaram maior 

atenção. 

 

Dramatização (ou role playing) de situações que envolvam uma aula (laboratório), 

despertando o interesse dos alunos (de outra classe), exibindo a fita de vídeo escolhida, 

informando aos alunos os objetivos e as atividades que serão realizadas após a sua 

exibição e discussão, fazendo um roteiro com questões para conduzir o debate.    
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Verificamos os resultados obtidos no que se refere à Teleaula (especialmente ao comentar 

a filmagem gravada), registrando a maneira de trabalhar de cada professor, trocando 

idéias com seus colegas, articulando conhecimentos e desenvolvendo competências da 

área e da disciplina que podem ser mobilizadas.  

 
 
OBSERVAÇÕES: 

 
O Professor Corte Real atingiu quase todos os resultados 
esperados, necessitando apenas da intervenção da Professora 
Perpétua para complementar a Teleaula. 
 
 
 

SESSÃO ix – TV/VÍDEO NO ENSINO DE CIÊNCIAS – UTILIZAÇÃO 

PEDAGÓGICA DOS VÍDEOS EM SALA DE AULA 

ROTEIRO DE PREPARAÇÃO DAS AULAS: 

 

Duração: 100 minutos (duas aulas geminadas) 

Todos os Professores participantes. 

 

Vídeo escolhido... 

Tema que pode ser trabalhado... 

Problema a ser resolvido... 

Compreender o conceito de... 

Professor:  Cuidados Prévios: 

O professor precisa ter clareza das concepções iniciais dos alunos. 

Identificar as representações iniciais dos alunos a respeito dos conteúdos  a serem 

apresentados pelo professor.   

O professor procura introduzir os conceitos e conteúdos aos alunos. 

Prever questões para incentivar as discussões dos alunos e estimular os alunos a 

sistematizarem suas idéias e discussões. 

Congelar as imagens e discutir com os alunos quando achar necessário. 

Promover a interdisciplinaridade que o vídeo favorece em diferentes disciplinas. 

O professor precisa definir o que espera para seus alunos. 

Quais são os objetivos de saber e saber fazer que os alunos devem aprender? 

Propor novas questões. 

Sistematizar idéias a partir da construção de textos individuais ou coletivos. 
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Quais são os comportamentos observáveis que atestarão que os alunos aprenderam os 

conceitos e conteúdos apresentados na fita de vídeo? 

Eles vão poder responder as questões apenas com o que foi introduzido pela fita de vídeo 

ou precisarão usar outro instrumento, como o livro didático? 

Qual o papel do professor durante o processo? 

Alunos: 

Identificar e selecionar informações que possam contribuir para a solução do problema. 
 

OBSERVAÇÕES: 

 

* A Sessão IX foi feita individualmente, pois a partir dos 

Resultados das Dramatizações (Role Playing), partimos para a 

sistematização de um Contrato Didático a ser acordado com os 

Alunos de todas as turmas foco da Pesquisa. 

Essas Sessões definiram as Teleaulas, ministradas por todos os 

Professores, em Paulista (PE) e em Estância (SE), durante os meses 

de Novembro (duas últimas semanas) e Dezembro (1a., 2a. e 3a.  

semanas), encerrando o trabalho no dia 20/12/2002. 

 

 

* As Professoras Tereza e Manuela desistiram do Processo após a 

Sessão IV.  A justificativa da Professora Tereza foi “stress” com 

os alunos àquele momento do Ano Letivo.  Quanto à Professora 

Manuela, estava comprometida com a entrega de Monografia na 

Universidade, sem tempo para ir à Escola. 
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ANEXO 4 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO 

CENTRO DE EDUCAÇÃO – MESTRADO EM EDUCAÇÃO 
Fundamentos Filosóficos e Epistemológicos da Educação 
Mestranda: Vera Lucia Ascenção Sousa 
 

TEORIA DO CONHECIMENTO 

 

Inserimos esta Teoria como pano de fundo para promover uma reflexão pessoal e 

autônoma dos professores que não puderam conhecer as diversas correntes da filosofia e 

da sociologia do conhecimento.  

Uma das finalidades desta inserção foi a de fornecer aos professores de Ciências, 

como pessoas individuais, uma abertura que os ajude a perceber diversas abordagens da 

realidade e a não encerrá-la dentro do método unidimensional das Ciências..   

De fato, o conhecimento não pode ser considerado uma ferramenta pré-fabricada, 

que pode ser utilizada sem que sua natureza seja examinada.  Assim, introduzimos vários 

conceitos a fim de operarmos o vínculo entre as partes e a totalidade. 

 

1.1. CONHECIMENTO: 

 
A preocupação com o conhecimento não é nova.  Praticamente todos os povos da 

antiguidade desenvolveram formas diversas de saber. 

Estamos vivendo hoje num mundo dominado, de forma total, pelo conhecimento.  

E o conhecimento nos é fornecido pela informação.  Daí a importância que, nos dias 

atuais, adquire o saber.  Não podemos analisar qualquer assunto, nesta plena era digital (e 

da interatividade explícita), sem procurar entender cada um de seus componentes, seus 

limites e conseqüências.   

A teoria do conhecimento trata do problema do valor objetivo do conhecimento 

em termos  da interação entre  o sujeito que conhece e o objeto conhecido. 

 Conhecimento – Ato mental, fundamentado na experiência sensível, pelo qual se 

formulam juízos verdadeiros e seguros a respeito de algum objeto ou realidade. 

Conhecimento (Aristóteles) -  Divide-se em: 1. Teórico, o conhecimento que se 

procura para si próprio. Por exemplo, a Metafísica (a Filosofia Primeira) e a Física. 2. 

Prático, o conhecimento que se procura visando à ação.  Por exemplo: a Ética e a 

Política.  3. Produtivo, o conhecimento que se procura para poder fazer, produzir ou criar 
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algo.  Por exemplo, a Poesia e a Retórica.  Todo o conhecimento orienta-se a partir da 

experiência da percepção.  Auxiliado pela razão, alcança as conexões necessárias entre as 

formas dos objetos particulares experimentados.  Trata-se de um processo que se 

fundamenta em axiomas, isto é, em princípios primeiros, o que leva ao sistema dedutivo, 

isto é, à ciência. 

Conhecimento  a posteriori – O conhecimento derivado da experiência sensível.  

Verifica-se ou falsifica-se em função dessa mesma experiência. 

A condição de uma proposição que a torna verdadeira ou falsa em função de 

fatos(s) contingente(s), em termos de como a realidade é, foi ou será. 

Verifica-se para certos tipos de experiência sob determinadas condições.  Alcança 

apenas verdades de “fato”. 

 

 

1.2. TEORIA DO CONHECIMENTO - IDADE MODERNA E CONTEMPORÂNEA 

 

Racionalismo e Empirismo 

 

O século XVII representa, na história do homem, a culminação de um processo 

em que se subverteu a imagem que ele tinha de si próprio e do mundo. A emergência da 

nova  

classe dos burgueses determina a produção de uma nova realidade cultural, a 

ciência física, que se exprime matematicamente. A atividade filosófica, a partir daí, 

reinicia um novo trajeto: ela se desdobra como uma reflexão cujo pano de fundo é a 

existência dessa ciência. 

 A revolução cientifica determinou a quebra do modelo de inteligibilidade 

apresentado pelo aristotelismo, o que provocou, nos novos pensadores, o receio de 

enganar-se novamente. 

A procura da maneira de evitar o erro faz surgir a principal característica do 

pensamento moderno: a questão do método. 

Essa preocupação centraliza as reflexões não apenas no conhecimento do ser 

(metafísico), mas sobretudo no problema do conhecimento (teoria do conhecimento ou 

epistemologia). 

Podemos dizer que até então a filosofia tem atitude realista, no sentido de não 

colocar em questão a existência do objeto, a realidade do mundo. A Idade Moderna 

inverte o pólo de atenção, centralizando no sujeito a questão do conhecimento. 
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Como já vimos, se o pensamento que o sujeito tem do objeto concorda com o 

objeto, dá-se o conhecimento. Mas qual é o critério para se ter certeza de que o 

pensamento concorda com o objeto? Isto é, “um dos problemas que a teoria do 

conhecimento terá que propor e solucionar é aquela de saber quais os critérios, as 

maneiras, os métodos de que se pode valer o homem para ver se um conhecimento é ou 

não verdadeiro” (MORENTE, p. 146). 

As soluções apresentadas a essas questões vão originar duas correntes, o 

racionalismo e o empirismo, como veremos a seguir. 

 

 

a)  O racionalismo cartesiano 

 

René Descartes (1596-1650), cujo nome latino era Cartesius (daí seu pensamento 

ser conhecido “cartesiano”), é considerado o “o pai da filosofia moderna”. Dentre suas 

obras, o Discurso do Método e Meditações Metafísicas expressam a tendência de 

preocupação com o problema do conhecimento a que já nos referimos. O ponto de partida 

é a busca de uma verdade primeira que não possa ser posta em dúvida.  Por isso, converte 

a dúvida em método. Começa duvidando de tudo, das afirmações do senso comum, dos 

argumentos da autoridade, do testamento dos sentidos das informações da consciência, 

das verdades deduzidas pelo raciocínio, da realidade do mundo exterior e da realidade de 

seu próprio corpo. 

 

Conhecimento (Descartes) -  É necessário.  Portanto, é impossível de ser objeto 

de dúvida, pois até a sua negação implica contradição.  Deriva-se por meio de um 

processo dedutivo que segue os padrões da geometria axiomática. 

 

b) O empirismo inglês 

 

A palavra empirismo vem do grego empeiria, que significa “experiência”. O 

empirismo, ao contrário do racionalismo, enfatiza o papel da experiência sensível no 

processo do conhecimento. 

 

Francis Bacon (1561-1626), seguindo a tradição empirista inglesa que remonta a 

Roger Bacon (séc. XIII), realça a significação histórica da ciência e do papel que ela 

poderia desempenhar na vida da humanidade. Seu lema “saber é poder” mostra como ele 

procura, bem no espírito da nova ciência, um saber contemplativo e desinteressado, que 
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não tenha um fim em si, mas um saber instrumental, que possibilite a dominação da 

natureza. Começa o ideal prometéico da ciência. 

Daí o interesse pelo método da ciência. Na obra Novum Organum (Novo órgão, 

no sentido de instrumento de pensamento), Bacon critica a lógica aristotélica, opondo ao 

ideal dedutivista a eficiência da indução como método de descoberta. 

Inicia pela denúncia dos preconceitos e noções falsas que dificultam a apreensão 

da realidade, aos quais chama de ídolos. 

Francis Bacon desenvolve um estudo pormenorizado da indução a partir do caráter 

estéril do silogismo e insiste na necessidade da experiência e da investigação segundo 

métodos precisos. 

Suas falhas estão em não ter construído um sistema completo, e seus exemplos de 

indução são menos exatos que o método indutivo-dedutivo de Galileu. Além disso, a 

física de Bacon permanece nas qualidades corporais, não recorrendo à matemática, mérito 

que coube também, e sobretudo, a Galileu. 

 

John Locke (1632-1704) tornou-se conhecido pela contribuição como teórico do 

liberalismo. Sua reflexão a respeito da teoria do conhecimento parte da leitura da obra de 

Descartes e consiste em saber “qual é a essência, qual o alcance do conhecimento 

humano”. 

Entretanto, na obra Ensaio sobre o entendimento humano, Locke deixa o caminho 

“lógico” percorrido por Descartes e escolhe o “psicológico”. O professor Garcia Morente 

explica: “A origem de uma idéia, como a idéia de esfera, pode ser considerada 

psicologicamente ou logicamente. Psicologicamente estudaremos as sensações, as 

percepções que puderam produzir naturalmente, biologicamente, em nós, a noção de 

esfera; por exemplo, ter visto objetos dessa forma, naturais ou artificiais. Mas outro 

sentido da palavra origem é considerar a esfera como originada pelo movimento de meia 

circunferência girando ao redor do diâmetro”, (MORENTE, p. 177). 

Locke, escolhendo o caminho da psicologia, distingue duas fontes possíveis para 

nossas idéias: a sensação e a reflexão. A sensação é o resultado da modificação feita na 

mente através dos sentidos. A reflexão é a percepção que a alma tem daquilo que nela 

ocorre. Portanto, a reflexão se reduz apenas à experiência interna do resultado da 

experiência externa produzida pela sensação. 

O que ocasiona a produção de uma idéia simples na mente é a “qualidade” do 

objeto. Há qualidades primárias, como a solidez, a extensão, a configuração, o 

movimento, o repouso e o número, e qualidades secundárias (cor, som, odor, sabor, etc.), 

que provocam no sujeito determinadas percepções sensíveis. Enquanto as primárias são 
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objetivas, pois realmente existem nas coisas, as secundárias variam de sujeito para sujeito 

e, como tais, são relativas e subjetivas. 

Locke critica as idéias inatas de Descartes, afirmando que a alma é como uma 

tábula rasa (uma tábua onde não há inscrições), como uma cerca onde não houvesse 

qualquer impressão, e o conhecimento só começa após a experiência sensível. Se 

houvesse idéias inatas, as crianças já as teriam; além disso, a idéia de Deus não se 

encontra em toda parte, pois há povos sem nenhuma representação de Deus ou, pelo 

menos, sem a representação de um ser perfeito. 

 

Conhecimento (Locke) – Há três tipos de conhecimento: a) Intuitivo: o 

conhecimento resultado de uma visão imediata, direta da realidade. Por exemplo: o 

conhecimento do fato de pensarmos.  b) Demonstrativo: o conhecimento que resulta do 

processo dedutivo.  Este parte de premissas para chegar a determinada conclusão. Por 

exemplo: o conhecimento de princípios matemáticos. c) Sensitivo: o conhecimento que se 

baseia em realidades específicas particulares, exteriores. 

 

David Hume (1711-1776), filósofo escocês, leva mais adiante o empirismo de 

Francis Bacon e Locke. Partindo do princípio de que só os fenômenos são observáveis e 

de que o mecanismo íntimo do real não é passível de experiência, afirma que as relações 

são exteriores aos seus termos, ou seja, se não são observáveis, não podem pertencer aos 

objetos. As relações são simples modos que o homem tem de passar de um objeto a outro, 

de um termo a outro, de uma idéia particular a outra. São apenas passagens externas que 

nos permitem associar os termos a partir dos princípios de causalidade, semelhança e 

contigüidade. 

Assim, Hume nega a validade universal do princípio de casualidade e da noção de 

necessidade a ele associada. Para Hume, o que observamos é a sucessão de fatos ou a 

seqüência de eventos, e não o nexo causal entre esses mesmos fatos ou eventos. O que 

nos faz ultrapassar o dado e afirmar mais do que pode ser alcançado pela experiência é o 

hábito criado através da observação de casos semelhantes. A partir deles, imaginamos que 

o fato atual se comportará de forma análoga. 

A única base para as idéias ditas gerais, portanto, é a crença, que, do ponto de 

vista do entendimento, faz uma extensão ilegítima do conceito. 

 

Conhecimento (Hume) -  Tem por fonte e origens: 1. as impressões e 2. as idéias.  

Estas são cópias vagas das impressões que continuam na memória e na imaginação.  As 

idéias dividem-se em: a) idéias simples (idéias que são cópias de impressões 
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correspondentes) e b) idéias complexas (idéias simples, reorganizadas de tal forma que se 

conseguem novas combinações).  

 

c) Criticismo Kantiano 

 

O século XVIII é conhecido como Iluminismo, Século das Luzes, Ilustração ou 

Aufklärung. Como as próprias designações sugerem, trata-se do otimismo no poder da 

razão de reorganizar o mundo humano. 

Vimos que, já no Renascimento, se desenrola a luta contra o princípio da 

autoridade e a busca dos próprios poderes humano, pelos quais o homem tecerá, ele 

próprio,  a trama do seu destino. 

O racionalismo e o empirismo do século XVII (Descartes, Locke e Hume) dão o 

substrato filosófico dessa reflexão: Descartes justifica o poder da razão de perceber o 

mundo através de idéias claras  e distintas; Locke valoriza os sentidos e a experiência na 

elaboração do conhecimento; Hume levanta o problema da exterioridade das relações 

frente aos termos. 

 “Filha emancipada do cartesianismo, a filosofia do Iluminismo deve a 
Descartes – e a Malebranche – o gosto do raciocínio, a busca da evidência 
intelectual, e sobretudo a audácia de exercer livremente seu juízo e de 
levar a toda parte o espírito da dúvida metódica. ‘Sou, logo penso”  seria 
de algum modo o cogito do filósofo do Iluminismo, bem próximo do cogito 
cartesiano.” (Châtelet, p. 75). 

 
Outra influência importante foi o advento da ciência galileana no século XVII, 

cujo método experimental fecundou outros campos de pesquisa, fazendo nascer novas 

ciências. Como essa ciência é aliada da técnica, faz surgir o modelo de um novo homem, 

o homem construtor, o artífice do futuro, que não mais se contenta em contemplar a 

harmonia da natureza, mas quer conhecê-la para dominá-la. 

E é uma natureza dessacralizada, isto é, desvinculada da religião, que reaparece 

em todos os campos de discussão do homem no século XVIII. 

 

Immanuel Kant (1724-1804) nasceu na Alemanha. Interessado desde o inicio 

pela ciência newtoniana, já constituída plenamente no seu tempo, e preocupado com a 

função conceitual a respeito do debate sobre a natureza do nosso conhecimento, Kant 

questiona, na sua obra Crítica da Razão Pura, se é possível uma “razão pura” 

independente da experiência. Daí seu método ser conhecido como criticismo. 

Diante da questão “Qual é o verdadeiro valor dos nossos conhecimentos e o que é 

conhecimento?”, Kant coloca a razão num tribunal para julgar o que pode ser conhecido 
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legitimamente e que tipo de conhecimento não tem fundamento. Com isso pretende 

superar a dicotomia racionalismo-empirismo. 

Condena os  empiristas (tudo que conhecemos vem dos sentidos) e, da mesma 

forma, não concorda com os racionalistas (é errado julgar que tudo quanto pensamos vem 

de nós): o conhecimento deve constar de juízos universais, da mesma maneira que deriva 

da experiência sensível.  Para separar essa contradição, Kant explica que o conhecimento 

é constituído de matéria e forma. A matéria dos nossos conhecimentos são as próprias 

coisas, e a forma somos nós mesmos. 

O pensamento Kantiano é conhecido como idealismo transcendental. A expressão 

transcendental em Kant significa aquilo que é anterior a toda experiência: “Chamo 

transcendental todo conhecimento que trata, não tanto dos objetos, como, de modo geral, 

de nossos conceitos a priori dos objetos”. Mesmo fazendo a crítica do racionalismo e do 

empirismo, Kant segue um processo que redunda em idealismo, pois, ainda que 

reconheça a experiência como fornecedora da matéria do conhecimento, é o nosso 

espírito, graças às estruturas a priori, que constrói a ordem do universo. 

Tal como Copérnico dissera que não é o sol que gira em torno da terra, mas é esta 

que gira em torno daquele, também Kant afirma que o conhecimento não é o reflexo do 

objeto exterior: é o próprio espírito que constrói o objeto do seu saber. Nesse sentido, 

dizemos que Kant realizou uma revolução copernicana. 

 

Conhecimento (Kant) – Todo o conhecimento relaciona-se , refere-se à 

experiência, mas não é todo o conhecimento que deriva da experiência.  No entanto, para 

ser inteligível, tudo o que se experimenta deve organizar-se em termos das estruturas 

fundamentais do pensamento.  É o conhecimento a priori (a condição de uma proposição 

que a torna verdadeira ou falsa sem precisar de qualquer referência à experiência ou a 

fatos contingentes, a não ser na medida em que tal referência seja necessária para 

compreender os termos através dos quais ela se expressa – exemplo: todos os triângulos 

contêm 180o) que torna a experiência inteligível, pois fornece as estruturas dentro das 

quais a experiência deve organizar-se, para que seja objetivamente real e não apenas 

produto da fantasia ou da imaginação. 

 

d) A filosofia pós-kantiana (séc. XIX) 

 

A crítica feita por Kant à metafísica na Crítica da Razão Pura provocou o 

aparecimento de duas linhas divergentes entre os filósofos posteriores. De um lado, os 

materialistas (Feuerbach) e os positivistas (Comte), sendo que estes reduzem o trabalho 
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da filosofia à mera síntese dos resultados das diversas ciências particulares, não cabendo 

ao filósofo teorizar sobre “idéias sem conteúdo”. De outro, os idealistas (Fichte, Schelling 

e Hegel), que levam às últimas conseqüências a capacidade que Kant atribuía à razão de 

impor formas a priori ao conteúdo dado pela experiência. Portanto, para os idealistas, a 

filosofia é o estudo dos processos pelos quais a realidade deriva dos princípios 

constitutivos do espírito: o mundo é o produto de um movimento do pensamento. 

A Revolução Industrial no século XVIII, expressão do poder da burguesia em 

expansão, demonstrou a eficácia do novo saber inaugurado pela ciência moderna no 

século anterior. Ciência e técnica tornam-se aliadas, provocando modificações no 

ambiente humano jamais suspeitadas. De fato, basta lembrar que, antes do advento da 

máquina a vapor, usava-se a energia natural (força humana, das águas, dos ventos, dos 

animais) e, por mais que houvesse diferenças de técnicas adotadas pelos diversos povos 

através dos tempos, nunca houve alterações tão cruciais como as que decorreram da 

Revolução Industrial. 

A exaltação diante desse novo saber e novo poder leva à concepção do 

cientificismo, segundo o qual a ciência é considerada o único conhecimento possível e o 

método das ciências da natureza o único válido, devendo, portanto, ser estendido a todos 

os campos da indagação e atividade humana. Nesse clima, desenvolve-se no século XIX o 

pensamento positivista, que tem Auguste Comte (1798-1857) como principal 

representante. 

 

e) O idealismo hegeliano 

 

Hegel, tomando como ponto de partida a noção kantiana de que a consciência (ou 

sujeito) interfere ativamente na construção da realidade, propõe o que chama de filosofia 

do devir, ou seja, do ser como processo, como movimento, como vir-a-ser. Desse ponto 

de vista, o ser está em constante transformação, donde surge a necessidade de fundar uma 

nova lógica que não parta do principio de identidade (estático), mas do principio de 

contradição para dar conta da dinâmica do real. 

A dialética ensina que todas as coisas e idéias morrem: essa força destruidora é 

também a força motriz do processo histórico. A idéia central é a de que a morte é 

criadora, é geradora. Todo o ser contém em si mesmo o germe da sua ruína e, portanto, da 

sua superação. O movimento da dialética se faz em três etapas: tese, antítese e síntese (ou 

seja: afirmação, negação e negação da negação). 

A verdade, nesse caso, deixa de ser um fato para ser um resultado do 

desenvolvimento do espírito. Vejamos como isso se opera. 
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O conhecimento estabelecido a partir de uma realidade dada, imediata, simples 

aparência, é chamado por Hegel de conhecimento abstrato, ao qual opõe o conhecimento 

do ser real, concreto, que consiste em descrever o modo como uma realidade é produzida. 

Conhecer a gênese, o processo de constituição pelas mediações contraditórias, é conhecer 

o real. 

Hegel, ao aplicar o movimento gerador da realidade, desenvolve uma dialética 

idealista: no sistema hegeliano, a racionalidade não é mais um modelo a se aplicar, “mas 

é o próprio tecido do real e do pensamento”. O mundo é a manifestação da idéia, “o real é 

racional e o racional é real”. “A história universal nada mais é do que a manifestação da 

Razão.” 

Como ponto de partida do devir, Hegel coloca não a natureza-a matéria -, mas a 

Idéia pura (tese). Esta, para se desenvolver, cria um objeto oposto a si, a Natureza 

(antítese), que é a Idéia alienada, o mundo privado de consciência. Da luta desses dois 

princípios antitéticos nasce uma síntese, o Espírito, a um tempo pensamento e matéria, 

isto é, a Idéia que toma consciência de si através da Natureza. 

Por esse movimento a Razão passa por todos os graus, desde o da natureza 

inorgânica, da natureza viva, da vida humana individual até a vida social. 

Os dois últimos graus (do homem individual e social) são a manifestação, num 

primeiro momento, do Espírito subjetivo do homem, ainda encerrado na sua subjetividade 

(enquanto emoção, desejo, imaginação). Ao Espírito subjetivo se opõe a antítese do 

Espírito objetivo, ou seja, o espírito exterior do homem enquanto expressão da vontade 

coletiva por meio da moral, do direito, da política: o Espírito objetivo se realiza naquilo 

que se chama mundo da cultura. Essa relação antitética é superada pelo Espírito absoluto, 

síntese final em que o Espírito, terminando o seu trabalho, compreende-o como realização 

sua. A mais alta manifestação do Espírito absoluto é a filosofia, saber de todos os saberes, 

quando o Espírito atinge a absoluta autoconsciência. Por isso, Hegel a chama de “pássaro 

de Minerva que chega ao anoitecer”, ou seja, a crítica filosófica se faz ao final do trabalho 

realizado. 

Assim Hegel propõe um novo conceito de história: o presente é retomado como 

resultado de um longo e dramático processo; a história não é uma simples acumulação e 

justaposição de fatos acontecidos no tempo, mas é um verdadeiro engendramento, um 

processo cujo motor interno é a contradição. 

 

f) O Século XX e a crise da razão  

 

Antecedentes: Kierkegaard e Nietzsche 
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A crítica ao racionalismo, em especial a sua forma idealista e ao primado da razão, 

começa a se delinear já no século XIX, nas obras de filosofia como Sören Kierkegaard 

(1813-1885) e Friedrich Nietzsche (1844-1900). 

Kierkegaard recusa todo o projeto da filosofia moderna. Anti-hegeliano feroz, para 

ele o saber não é um bem absoluto e, por isso, não procura a verdade, mas um centro para 

sua própria vida. Torna-se o pensador da subjetividade. “... só a subjetividade é verdade; 

o seu elemento é a interioridade. Não se exprime em termos de certeza, ela é a incerteza 

objetiva, mantida na apropriação da interioridade mais apaixonada, que é a verdade, a 

maior verdade para um existente.” (Châtelet, p. 250) 

O pensamento petrifica a vida, aprisiona-a. Em nome da verdade subjetiva deve-se 

recusar tanto o pensamento quanto a linguagem que, enquanto sistema, são fechados, 

passados, petrificados. Como, então, dar voz ao indivíduo, ao mundo subjetivo? 

Nietzsche, por sua vez, opera mais um deslocamento do problema do 

conhecimento, alterando também o papel da filosofia. Para ele, o conhecimento não passa 

de uma interpretação, de uma atribuição de sentidos, sem jamais ser uma explicação da 

realidade. Ora, o conferir sentidos é, também, o conferir valores, ou seja, os sentidos são 

atribuídos a partir de uma determinada escala de valores que se quer promover. 

A tarefa da filosofia é a de interpretar a “escrita de camadas sobrepostas das 

expressões e gestos humanos.” O trabalho interpretativo volta-se, em primeiro lugar, para 

o exame do conjunto de texto metafísico; a fim de desmascarar o modo pelo qual a 

linguagem passou do nomear as coisas concretas para o sistematizar verdades eternas. O 

homem imaginou que, através da linguagem, podia possuir o conhecimento do mundo. 

Por essa razão, “o discurso metafísico apresenta-se como discurso do absoluto, do 

incondicionado, da presença sem temporalidade; utiliza, sem as declarar, metáforas que 

converteu em conceitos e em categorias”. (Châtelet, p. 138) 

Nietzsche propõe, como método de descrição, a genealogia, que consiste em 

colocar em relevo os diferentes processos de instituição de um texto, mostrando as 

lacunas, os espaços em branco mais significativo, o que não foi dito ou foi recalcado e 

que permitiu erigir determinados conceitos em verdades absolutas e eternas. Ao apreender 

o caráter histórico dos conceitos, bem como dos códigos, esclarecendo sua relação com 

outros, a genealogia mostra o que eles excluíram para poder chegar à “intemporalidade” 

da tradição, da autoridade ou da lei. Ao expor a inexistência de significados estáveis, 

isoláveis, expõe também a ausência de qualquer fundamento rigoroso da verdade 

metafísica. 

Nietzsche mostra, ainda, as origens extra-racionais da razão. Para ele, o 

conhecimento é resultado de uma luta, de um compromisso entre instintos. O 
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conhecimento aproxima-se do objetivo, mas não se identifica a ele, conserva-o à 

distancia, diferenciando-se dele e podendo até destruí-lo. Em A gaia ciência afirma que o 

conhecimento é um jogo entre três paixões: o rir, o deplorar e o detestar, que se 

encontram em estados de guerra. O conhecimento, então, é tão-somente a estabilização 

momentânea desse estado, não havendo adequação ao objeto, só domínio. 

Nietzsche destrói, dessa forma, a noção de que há uma identidade entre sujeito e 

objeto, uma semelhança através da racionalidade. O real deixa de ser racional. 

 

g)  A fenomenologia 

 

A fenomenologia surgiu no final do século XIX, com Franz Brentano, cujas 

principais idéias foram desenvolvidas por Edmund Husserl (1859-1958). Outros 

representantes foram: Heidegger, Max Scheler, Hartmann, Binswanger, De Waelhens, 

Ricoeur, Merleau-Ponty, Jaspers, Sartre. 

Seu postulado básico é a noção de intencionalidade, pela qual é tentada a 

superação das tendências racionalistas e empiristas surgidas no século XVII. A 

fenomenologia pretende realizar a superação da dicotomia razão-experiência no processo 

de conhecimento, afirmando que toda consciência é intencional. Isso significa que, 

contrariamente ao que afirmam os racionalistas não há pura consciência, separada do 

mundo, mas toda consciência tende para o mundo: toda consciência é consciência de 

alguma coisa. Mas também, contrariamente aos empiristas, os fenomenólogos afirmam 

que não há objeto em si, já que o objeto só existe para um sujeito que lhe dá significado. 

Com o conceito de intencionalidade, a fenomenologia se contrapõe à filosofia 

positivista do século XIX, presa demais à visão objetiva do mundo. À crença na 

possibilidade de um conhecimento cada vez mais neutro, mais despojado de 

subjetividade, mais distante do homem, a fenomenologia contrapõe a retomada da 

“humanização” da ciência, estabelecendo uma relação entre sujeito e objeto, homem e 

mundo, considerados pólos inseparáveis. 

Se examinarmos o próprio conceito de fenômeno, que em grego significa “o que 

aparece”, podemos compreender melhor que a fenomenologia aborda os objetos do 

conhecimento tais como aparecem, isto é, como se apresentam à consciência. Isso 

significa que deve ser desconsiderada toda indagação a respeito de uma realidade em si, 

separada da relação com o sujeito que a conhece. Não há um puro ser “escondido” atrás 

das aparências ou do fenômeno: a consciência desvela progressivamente o objeto por 

meio de seguidos perfis, de perspectivas as mais variadas. A consciência é doadora de 

sentido, fonte de significado para o mundo. Conhecer é um processo que não acaba 
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nunca, é uma exploração exaustiva do mundo. No entanto, é bom lembrar que a 

consciência que o homem tem do mundo é mais ampla que o mero conhecimento 

intelectual, pois a consciência é fonte de intencionalidades não só cognitivas, mas afetivas 

e práticas. O olhar do homem sobre o mundo é o ato pelo qual o homem experiencia o 

mundo, percebendo, imaginando, julgando, amando, temendo etc. 

A fenomenologia, como Nietzsche, critica a filosofia tradicional por desenvolver 

uma metafísica cuja noção de ser é vazia e abstrata, voltando para a explicação. Ao 

contrário, a fenomenologia tem como preocupação central a descrição da realidade, 

colocando como ponto de partida de sua reflexão o próprio homem, num esforço de 

encontrar o que realmente é dado na experiência, e descrevendo “o que se passa” 

efetivamente do ponto de vista daquele que vive uma determinada situação concreta. 

Nesse sentido, a fenomenologia é uma filosofia da vivência. 

Heidegger (1889-1976) faz também a crítica do pensamento analítico que procede 

por decomposição, enumeração e categorização dos objetos, fragmentando-os. Para 

recuperar a integridade e a compreensão do ser, propõe uma relação poética, extra-

racional, até mesmo irracional. 

Assim, tijolo a tijolo, vai ser demolido o conceito clássico de racionalidade. 

 

h)  A Escola de Frankfurt 

 

Os representantes da Escola de Frankfurt, fundada em 1923 sob o nome de 

Instituto para a Pesquisa Social, Theodor Adorno, Marx Horkheimer, Herbert Marcus e 

Walter Benjamin localizam a origem do irracional, representada por todas as formas de 

totalitarismo, no exercício de um determinado modo de racionalidade, a saber, a razão 

instrumental. Trata-se do exercício da racionalidade científica, típica do positivismo, que 

visa a dominação da natureza para fins lucrativos, colocando a ciência e a técnica a 

serviço do capital. 

O germe do desenvolvimento dessa faceta da razão se encontra em Descartes, e 

vai sendo aperfeiçoada em seu caminho até chegar a Marx, que adere, à sua maneira, ao 

Iluminismo, acreditando na força da razão para combater o obscurantismo no 

conhecimento da natureza, na moral e na política. 

Os frankfurtianos, tendo lido Nietzsche, Freud, Heidegger, sabem que não podem 

aderir à razão inocentemente. Sabem que a razão não ilumina, não revela a natureza que 

se emancipa do mito através da ciência. Afastam-se do cientificismo materialista, da 

crença na ciência e na técnica como condições da emancipação social, pois sabem que o 
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progresso se apaga com o desaparecimento do sujeito autônomo, engolido pelo 

totalitarismo uniformizante da indústria cultural ou das sociedade unidimensional. 

Criticam a razão de dominação, controle de natureza exterior e interior, esta 

representada pelas paixões, pois sabem que aquilo a que se renuncia continua a ser 

desejado. Nas palavras de Olgária Matos: 

“A racionalidade que separa sujeito de objeto, corpo e alma, eu e mundo, 
natureza e cultura, acaba por transformar as paixões, as emoções, os sentidos, a 
imaginação e a memória em inimigos do pensamento. Cabe ao sujeito, destituído 
de seus aspectos empíricos e individuais, ser o mestre e conhecedor da natureza; 
ele passa a dar ordens à natureza, que deve aceitar sua anexação ao sujeito e 
falar sua linguagem–linguagem das matemáticas e dos números. Só assim a 
natureza poderá ser conhecida, isto é, controlada, dominada, o que não significa 
ser compreendida em suas dissonâncias em relação ao sujeito e nos acasos que 
ela torna manifestos. Os acasos da natureza são incontornáveis porque 
constituem um obstáculo resistente ao exercício triunfante da razão 
controladora”. 
“A ciência domina a natureza ‘abolindo’ matematicamente os acasos através do 
cálculo estatístico, mas não controla a ‘incoerência da vida” (Escola de 
Frankfurt). 
Por isso, o individuo autônomo, consciente de seus fins, deve ser recuperado. Sua 

emancipação só será possível, no nível individual, ao se resolver o conflito entre a 

autonomia da razão e as forças obscuras e inconscientes que invadem essa mesma razão. 

 

i) A razão 

 

A herança iluminista 

Contra esse movimento irracionalista que critica o uso da razão como arma do 

poder e agente da repressão, em vez de ser instrumento da liberdade humana, devemos 

recuperar o impulso crítico nascido com a Ilustração, que acenou ao homem com a 

possibilidade de construir racionalmente seu destino, livre de tirania e das superstições. 

Segundo Rouanet: “seu ideal de ciência era o de um saber posto a serviço do homem, e 

não o de um saber cego, seguindo uma lógica desvinculada de fins humanos. Sua moral 

era livre e visava uma liberdade concreta, valorizando, como nenhum outro período, a 

vida das paixões e pregando uma ordem em que o cidadão não fosse oprimido pela 

religião, e a mulher não fosse oprimida pelo homem. Sua doutrina dos direitos humanos 

era abstrata, mas por isso mesmo universal, transcendendo os limites do tempo e do 

espaço, suscetível de apropriações sempre novas, e gerando continuamente novos 

objetivos políticos”.(Rouanet,  P. 27) 

Devemos, neste ponto, diferenciar a Ilustração, enquanto idéias que floresceram 

no século XVIII (defesa da ciência e da racionalidade crítica contra a fé, a superstição e o 

dogma religioso; defesa das liberdades individuais e dos direitos do cidadão contra o 
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autoritarismo e o abuso do poder), e cujo principal representante foi Kant, do Iluminismo, 

considerado como tendência intelectual não limitada a nenhuma época, que combate o 

mito e o poder a partir da razão. O Iluminismo, assim entendido, apresenta-se como 

processo que coloca a razão sempre a serviço da crítica do presente, de suas estruturas e 

realizações históricas. 

Assim, a tarefa iniciada por Kant, de superação da incapacidade humana de se 

servir do seu próprio entendimento e ousar servir-se da própria razão, não poderá jamais 

ser completada. É tarefa que precisa ser refeita a cada momento, a partir das duas 

condições necessárias: o exercício da razão crítica e da crítica racional. 

Hoje, entretanto, os conceitos de razão e de crítica devem ser reexaminados. 

Quando falamos em razão, não mais acreditamos ingenuamente que, só pelo fato 

de sermos homens, sejamos automaticamente racionais. Devemos, a partir dos estudos de 

Freud e Marx, admitir que a razão pode também ser deturpadora e pervertida, ou seja, 

admitir que tanto os impulsos do inconsciente quanto a ideologia (ou falsa consciência) 

são responsáveis por distorções que colocam a razão a serviço da mentira e do poder. 

Exemplificando, quando a racionalidade assume as vestes de razão de Estado ou 

de razão econômica (como no caso do Brasil), estamos lidando com uma visão parcial e 

instrumental da razão que tenta adequar meios a fins. É a razão que observa e normaliza, 

razão que calcula, classifica e domina, em função de interesses de classes e não dos 

interesses da sociedade como um todo. E, se o poder que oprime fala em nome da 

racionalidade, para combatê-la parece necessário contestar a própria razão. 

Esse tipo de racionalidade, criticado pela Escola de Frankfurt, deve ser contestado, 

mas não através do irracionalismo e, sim, pela atividade crítica da razão mais completa e 

mais rica, que dialoga e se exerce na intersubjetividade. 

 

O Novo Iluminismo 

 

O exercício da razão plena é a tarefa do novo Iluminismo, que deve mostrar aos 

defensores do irracionalismo que a crítica não-racional leva ao conformismo, uma vez 

que, sem trabalho conceitual, não há como sair da facticidade, ou seja, do vivido. 

Assim, a nova razão crítica precisa: 

• Fazer a crítica dos limites internos e externos da razão, consciente de sua 

vulnerabilidade ao irracional; 

• estabelecer os princípios éticos que fundamentam sua função normativa; 

• vincular essa construção a raízes sociais contemporâneas, submetendo-a à 

prova de realidade. Esse solo social aparece no processo comunicativo, dentro do qual os 
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sujeitos propõem e criticam argumentos, criticam as motivações subjacentes e 

desenvolvem as capacidades humanas de saber, de busca da verdade, da justiça e da 

autonomia. 

 

1.3.  SOCIOLOGIA DO CONHECIMENTO 

 

As relações entre o mundo do conhecimento e o mundo do trabalho nem sempre 

apresentam as mesmas características, em diferentes épocas ou culturas, oscilando entre 

uma contraposição frontal, como a sugerida no texto bíblico; uma separação radical, 

como a que predominou no mundo grego; uma subordinação relativa do trabalho ao 

conhecimento, como a correspondente ao período da Revolução Industrial; ou uma 

integração quase absoluta, como a que se afirma existir nos dias atuais. 

Uma característica importante da Revolução Industrial, que a distingue 

significativamente das concepções gregas, é a aproximação decisiva entre o mundo do 

conhecimento e o do trabalho, da techné e do logos.  O conhecimento, então, passa a ser 

aplicado ao trabalho, emergindo daí a palavra tecnologia com um significado próximo do 

atual. No período compreendido entre a citada Revolução Industrial e meados do século 

XX, a organização social econômica corresponde ao quer se convencionou chamar 

Sociedade Industrial.  A pretensão maior é a de colocar o conhecimento a serviço do 

trabalho no sentido industrial. 

Por volta de 1950, com a invenção dos computadores eletrônicos, um novo 

período começou a delinear-se, no que se refere às relações entre o mundo do 

conhecimento e o mundo do trabalho. Com a emergência das novas tecnologias 

informacionais, o conhecimento passou a ocupar o centro das atenções, tornando-se o 

principal fator de produção.  Não se trata mais de aplicar o conhecimento ao trabalho, mas 

de uma quase total identificação entre o mundo do conhecimento e o mundo do trabalho.  

Na verdade, o conhecimento passa a ser aplicado ao conhecimento; aprender a aprender é 

o que importa e as novas ciências que ocupam cada vez mais espaço são as Ciências 

Cognitivas e Sociais. 

Naturalmente, as transformações em curso conduzem também a situações novas, 

que carecem de uma análise mais detida, sem o que parecem conduzir a incontáveis 

paradoxos.  Muitas situações inusitadas estão associadas à quase identificação entre os 

universos do conhecimento e do trabalho, exigindo uma reflexão atenta da parte dos 

educadores.  Pode-se conjecturar, mesmo, que as dificuldades decorreriam de uma 

impossibilidade na caracterização do conhecimento como uma mercadoria no sentido da 

sociedade industrial. 
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É importante registrar tais impasses e tais perspectivas, para que resulte claro o 

fato de que a crescente identificação entre o mundo do conhecimento e o mundo do 

trabalho, bem como a indicação da evidente falta de sintonia entre um e outro, não 

implica uma subordinação automática, em termos paradigmáticos, do primeiro ao 

segundo.   

Existem muitos indicadores práticos que mostram que a capacidade dos 

pedagogos de despertar interesse intelectual e entusiasmo pelo aprendizado representa 

uma contribuição para salvar os ‘jovens do âmbito das patologias sociais.  Privar os 

jovens do trabalho significa privá-los dolorosamente do sentido da vida ainda hoje 

operante.   Na medida em que este sentido não é substituído por outro, surgem os perigos 

da patologia que já se manifesta hoje em diferentes países sob a forma de toxicomania, do 

alcoolismo, da delinqüência juvenil etc. O modelo de uma ocupação universal que 

combine naturalmente a utilidade e a valorização social deve consistir na educação 

permanente. 

O movimento pela busca da qualidade tem sido inspirado basicamente pelas 

profundas transformações na estruturação das empresas, em curso no universo 

econômico, onde o conhecimento torna-se cada vez mais, o principal fator de produção.  

Os princípios tayloristas de organização científica do trabalho, através de um 

multiparcelamento de tarefas impessoais, que inspiraram a linha de montagem fordista, 

levaram até às últimas conseqüências um intencional desconhecimento dos projetos por 

parte dos trabalhadores que os executavam.  Somente aos “gerentes” possibilitava-se o 

vislumbre do processo global de produção e a cada um dos operários era reservada uma 

tarefa inexpressiva, um verdadeiro “trabalho em migalhas” (FRIEDMANN, 1983). 

Tal matriz taylorista tem sido progressivamente abandonada no mundo do 

trabalho, ainda que possa persistir em uma ou outra atividade.  Nos programas de 

qualidade das empresas buscam-se o envolvimento e a participação de todos nas diversas 

etapas dos projetos que são executados, o que inclui o estabelecimento das metas e a 

negociação da repartição de tarefas. 

O próprio significado do trabalho para cada indivíduo está se deslocando daquele 

associado a uma carreira fixa, com progressões funcionais sucessivas.  Estar trabalhando 

significa, cada vez mais, estar participando de um ou mais projetos e exercendo, 

possivelmente, diferentes funções.   

No universo da educação formal, em seus diversos níveis, tais transformações são 

bastante incipientes. Em termos epistemológicos, a moldura ainda é quase que 

exclusivamente cartesiana.  Os currículos continuam a pretender “ensinar tudo” nos 
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poucos anos em que se freqüenta a escola, como se a expectativa não fosse a de uma 

educação permanente.   

Na realidade, o cenário subjacente às formas de organização do trabalho escolar, 

das séries iniciais às universidades, é predominantemente cartesiano, compatível com as 

concepções tayloristas sobre a divisão do trabalho, mas fora de sintonia  com os 

paradigmas  de emergentes, onde sobressai a idéia de rede  como metáfora  para as 

articulações entre o indivíduo e a sociedade. 

A aproximação entre o mundo do conhecimento e o mundo do trabalho, com a 

transformação do conhecimento no principal fator de produção, tem trazido à cena uma 

série de problemas novos que ainda carecem de uma análise mais acurada. 

Em consonância com as transformações em curso no mundo do trabalho, onde o 

conhecimento tornou-se o principal fator de produção, onde a perspectiva é uma 

aprendizagem permanente, a educação, em todos os níveis, deve visar à construção da 

cidadania, entendida como a construção de instrumentos  de articulação entre os projetos 

individuais e os projetos coletivos. 

Os objetivos das disciplinas escolares não podem ser outro, senão a viabilização 

dos projetos de vida, articulados em seus níveis individual e coletivo através de uma 

arquitetura de valores socialmente acordados.  A integração entre o mundo do 

conhecimento e o do trabalho dá-se de modo a transcender o paradigma cartesiano.  Já há 

algum tempo, a ciência busca novas formas de organização, novos paradigmas para a 

construção e a compreensão dos significados sociais, procurando viabilizar uma sintonia 

mais fina entre as ações docentes e a realidade do mundo do trabalho.   

De fato, ao se destacar a importância da formação geral nos diversos domínios 

científicos e da realização de estudos transdisciplinares não se está sugerindo, nem de 

longe, a alvorada de uma nova era onde o especialista em uma disciplina não mais terá  

lugar.  Pelo contrário, a importância dos especialistas é cada vez maior, não a do 

especialista em sentido taylorista, mas interessando-se pelo projeto global. 

A constituição da Educação enquanto campo de produção científica 

aparentemente se fez através de um processo de agregação de tradições disciplinares que, 

na maioria dos casos, não tiveram condições de se fertilizar mutuamente no objetivo de 

interpretar a complexidade do fenômeno educativo. Assim, criaram-se condições que 

determinadas disciplinas hegemonizassem a reflexão pedagógica, deixando as marcas da 

parcialidade de suas abordagens em propostas de intervenção educativa. 

Essas características do desenvolvimento do campo em uma direção 

marcadamente multidisciplinar colocam o problema das condições de constituição da 
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identidade epistemológica do campo da Educação, campo este em que práticas de 

justaposição de saberes foram mais freqüentes do que as de integração. 

É importante salientar que a ênfase nas aptidões individuais condizia com as idéias 

liberais da primeira metade deste século, época que evocava  o sonho de uma sociedade 

igualitária rezando o  princípio de identificar e promover os indivíduos mais capazes, 

independentemente de sua origem étnica ou social.  Todavia, ao atribuir as causas dos 

problemas de aprendizagem apenas a fatores individuais – físicos ou psicológicos – a 

Escola Nova esquecia-se de que esse projeto seria inviável em uma sociedade dividida em 

classes, regida por determinantes políticos, econômicos e sociais mais amplos. Ainda 

precisamos lutar muito para que o sistema educacional atenda as necessidades básicas da 

nossa sociedade. 

A  história da humanidade já foi dividida em diversas e diferentes partes, porém, 

foi Toffler quem ousou em seu livro, best seller, “A Terceira Onda”,  dividir a história da 

humanidade em três períodos, nos quais denominou “ondas”, que são fundamentais para 

o entendimento sobre a crise, a educação e a escola. 

A primeira onda, agrária, estava ligada ao plantio e ao cultivo da terra.  Neste 

período, a visão do mundo era a de uma grande mãe (visão orgânica), e a atividade 

científica era delineada pelo pensamento Aristotélico-Tomista.  Nesta sociedade o 

consumo era intimamente ligado à produção, num regime de subsistência, onde o trabalho 

era braçal (escravo).  A informação era restrita às autoridades e delineada por cartas 

escritas.  As famílias viviam em grandes grupos e moravam juntas em comunidades auto-

suficientes, onde a escola, neste período, era a casa, o campo, o rio, etc. A educação, deste 

período, e parte do modo de vida das pessoas que a criam e recriam, convivem e 

aprendem com a sabedoria do grupo social de sua cultura.  A educação se reproduz entre 

todos os que ensinam e aprendem, assim, aqueles que sabem,  fazem, ensinam, corrigem, 

premiam, punem e aqueles que não sabem, observam, treinam no cotidiano social. 

A primeira onda não tinha terminado ainda, quando,  pelo fim do século XVII, a 

revolução industrial aparecia na Europa e desencadeava a Segunda onda.  As forças da 

segunda onda colidiram e dizimaram os povos “primitivos” sobre pretextos do 

imperialismo, calcado na exploração da natureza, nos princípios do Darwinismo e no 

progresso. 

A segunda onda, está ligada à produção escalonada e padronizada, grandes 

indústrias, atividade disciplinadora e atividade científica marcada pelo pensamento de 

Descartes-Newton.   A população se desloca dos campos para as cidades e a separação da 

produção e do consumo traz a busca desenfreada pelo lucro, a desumanização, além de 

outros problemas.  A segunda onda traz consigo seis princípios que no começo estiveram 
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dentro da indústria e posteriormente afetaram todas as ciências, os modos de vida e de 

pensamento do mundo, que são:  a padronização, a especialização, a sincronização,  a 

concentração, a maximização e a centralização.  A informação, neste contexto, se 

democratiza e, assim, a família é reduzida a pai, mãe e filhos pela necessidade de migrar   

para as cidades. A escola ganha, agora, um lugar próprio que são os edifícios, casas, 

refletindo fielmente aquilo que acontece dentro das fábricas, numa educação em “massa” 

como num processo de linha de montagem.     

No campo educacional, a educação traz a marca da passividade, do a-criticismo, 

da memorização, da mecanicidade, e embutiu nas escolas como principal suporte para 

ensinar, educar, “o racional”, aquilo que é organizado, sistematizado, quantificável.  

Somos frutos de uma geração que tem o raciocínio analítico-linear, a exploração 

impiedosa da natureza e do outro, o autoritarismo, o conformismo, a 

compartimentalização do saber, enfim, a desumanização como sistema de valores e idéias 

vigentes.  

A Terceira Onda traz consigo, ao contrário da segunda, a desmassificação dos 

elementos da sociedade.  Todos os princípios da era industrial estão sendo atacados e ao 

invés de padronizar a personalização ganhará espaço, a centralização perde terrenos para 

a descentralização, e da mesma forma a maximização, a concentração e a especialização 

de todos estão sendo afetados.  
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ANEXO 5 
 

COMO USAR OS RECURSOS AUDIOVISUAIS 

 

 
 
 

 

 

 

 

Regras Gerais 

 

Os recursos audiovisuais devem ser usados de forma criteriosa para que sejam eficientes e 

úteis.  Aqui vão algumas sugestões, chamando a atenção para alguns pontos gerais: 

• O Recurso Audiovisual não é um substituto para a falta de tempo para preparar uma 

aula. 

• O professor deve sempre olhar e analisar o filme, antes dos alunos. 

• Sempre verifique o equipamento antes do uso. 

• Confira a disposição das carteiras e oriente a tela de modo que todos os alunos tenham 

uma visão adequada. 

• O ideal é a tela ficar no centro, com as cadeiras dispostas em semicírculo, com móveis   

       adequados para o vídeo, a televisão, etc. 

• Ao usar a TV e o vídeo, tome cuidado para não ficar entre os alunos e a imagem. 

• Faça uma apresentação prévia do conteúdo a ser ministrado. 

- É preciso que o professor faça um resumo do que vai ser visto, apontando os pontos 

importantes.  Este trabalho é fundamental para dirigir a atenção dos alunos.   Sem esta 

base, quem garante que os alunos olhem para os pontos que o professor quer chamar a 

atenção? 

- Programe uma atividade de discussão e análise do que é mostrado para antes e 

imediatamente após a apresentação. 

Isto é fundamental para que os alunos fixem os conteúdos apresentados.  É esta discussão 

que promoverá a acomodação conceitual da estrutura cognitiva em um novo patamar, de 

modo a incorporar (em um sentido ausubeliano) o novo ao velho. 
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ANEXO 6 
 
 

 
Integração de TV/Vídeo 

Às atividades Curriculares 
                                                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
A televisão está presente  na escola não tanto por aparatos físicos, mas pela cultura de 

uma geração de jovens que compartilha a mesma cultura audiovisual que enfatiza a 

emoção, o interessante, o inesperado, o entretenimento. 

Para Babin, pensador francês, “o sentir antecede o compreender nessa cultura; fala-se 

mais do que se escreve, vê-se mais do que se lê.  Há um novo modo de compreender”. 

Na linguagem audiovisual, é da emoção que se chega à idéia.  Os significados provêm das 

interações de múltiplos elementos (imagens, falas, músicas, efeitos sonoros).  O ritmo é 

rápido, o fluxo de imagens  contínuo.  A escrita é, mais adequada ao pensamento 

reflexivo, à análise lógica, à abstração, enquanto os meios audiovisuais enfatizam mais os 

sentidos.   

Na televisão, comumente os temas apresentam-se de modo superficial,  fragmentado e em 

diferentes formatos.  A diversão torna-se ferramenta de compreensão, e a aprendizagem 

desafia o educador a abrir-se a novas linguagens e a repensar seu papel diante das novas 

configurações tecnológicas e culturais. 

 

Educador como protagonista. 

 

A integração das tecnologias de TV e vídeo ao processo de ensino-aprendizagem requer 

do professor desempenhar nova função – a de protagonista dessa integração.  Cabe-lhe 

preparar-se para mediar a cultura televisiva e as necessidades de desenvolvimento 

cognitivas, sociais e emocionais dos alunos.  
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Nas experiências pioneiras de uso da TV em ensino, uma questão inquietava os 

professores:  a televisão deve desempenhar função de professor, ensinar diretamente aos 

alunos, substituir o professor ou servir de apoio ao trabalho docente? 

Estudos sobre experiências mundiais revelou que a contraposição professor x televisão 

era obstáculo para aproveitar todas as possibilidades da televisão.  A importância da 

função do professor destacava-se em todas as experiências. 

Em vez de substituir o professor, a TV exige o máximo de suas possibilidades como 

educador. 
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ANEXO 7 
 
 

O PROJETO TV ESCOLA 
 
 
 
 

 

Vamos estudar um pouco mais detalhadamente o Programa TV Escola, sua criação, 

história expansão e possibilidades de utilização. 

A partir de sua experiência prática em sala de aula e desses estudos, você poderá repensar 

os programas e materiais de apoio de que dispõe e propor formas de atuação pedagógica. 

Afinal, por que o programa TV Escola? 

Como surgiu o Programa TV Escola? 

Vale salientar que desde a década de 1920, o Brasil vem construindo sua história de 

educação à distância.  Algumas experiências podem ser destacadas: 

• 1930:  a Marinha começa a utilizar ensino por correspondência; 

• 1941:  foi fundado o Instituto Universal Brasileiro, em atividade até hoje; 

• 1967:  Projeto Saci – Sistema Avançado de Comunicações Interdisciplinares, cujo 

objetivo básico era estabelecer um sistema nacional de teleducação com uso de satélite 

(encerrou em 1976); 

• Telecurso 2000 - 2o Grau e Supletivo 1o Grau: ambos da Fundação Roberto Marinho; 

• 1991: Salto para o Futuro: concebido pela Secretaria de Ensino Fundamental do 

MEC, produzido e veiculado pela Fundação Roquette-Pinto para atualização de 

professores. 

 

Houve muitas outras iniciativas.  A TV Escola não é algo novo.  O que muda hoje é que 

as políticas públicas têm tentado tornar as tecnologias da informação e da comunicação 

acessíveis a todas as escolas públicas – seus alunos, professores e dirigentes. 

A universalização do acesso à tecnologia é uma forma de valorizar os profissionais da 

educação, de democratizar recursos e também de promover eqüidade. 

A formação de professores, juntamente com a remuneração adequada e a melhoria das 

condições de trabalho docente, passa a ser vista como elemento estratégico para a efetiva 

profissionalização do magistério e para o estabelecimento de algumas das condições 

fundamentais para a boa qualidade do ensino e da aprendizagem. 
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Temos vivenciado tal necessidade na prática, concorda?  Quantos de nós, diariamente, 

acabamos nos assustando diante dos nossos próprios alunos, com a variedade de 

informações que trazem do cotidiano social.   

E é aí, então, que começamos a nos questionar e a sentir necessidade de atualização.  Daí 

a importância da capacitação continuada. 

Você já parou para refletir sobre o seu papel como formador? 

Tecnologia a serviço da educação: você já parou para pensar sobre isso? 

O foco está no ser humano – alunos e educadores -, não em máquinas.  Sua atuação não 

se esgota na aquisição dos equipamentos. 

Precisamos desenvolver e ampliar competências e quadros de atuação para educação à 

distância. 

O Programa TV Escola nasceu de uma demanda social existente e construiu-se a partir de 

experiências realizadas no país.   O objetivo consiste em contribuir para a qualificação, o 

aperfeiçoamento e a valorização dos professores, apoiando seu trabalho em sala de aula, 

melhorando assim a qualidade do ensino na escola pública. 

A TV Escola não pretende substituir o professor.  Ela é mais um suporte para melhorar o 

seu desempenho profissional e ampliar sua prática pedagógica. 

 

 
Informações da Revista TV na Escola e os Desafios de Hoje: 
 
 
TV Escola – Por meio do satélite Brasilsat, a TV Escola oferece 14 horas de programação de 
qualidade para atender alunos, professores e gestores das escolas de educação fundamental e 
média.  Até 2000, 57.395 escolas – dentre as quais instituições públicas de formação de 
professores – receberam o equipamento (televisor, vídeo-cassete, antena parabólica e receptor de 
sinal).  A TV Escola é apoiada por uma linha editorial e oferece aos sábados e domingos o 
programa Escola Aberta: programação especial que ajuda a escola a estreitar seus laços com a 
comunidade.  O potencial de alcance da TV Escola é considerável, pois nessas escolas há cerca de 
30 milhões de alunos e de 1 milhão e cem mil professores.  Com a transmissão pelo sistema 
digital – DTH, acordada entre o MEC  e as operadoras DTCom, DirecTV, TecSat e Sky, em 6 de 
junho de 2001, as emissões do “canal da educação” podem alcançar mais de um milhão de novos 
telespectadores, com sinal de qualidade superior e sem ônus adicional para as unidades escolares.  
Para aperfeiçoar o programa e controlar, em parceria com os estados, a situação na rede física da 
TV Escola e de sua utilização, implanta-se um sistema de monitoramento e informações. 
 
 
 
Fonte: TV na Escola e os Desafios de Hoje; Editora Universidade de Brasília, 2000. 
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ANEXO 8 

 
CARTILHA PARA A SESSÃO iii -  Funções do Vídeo na Sala de Aula 

Dentre as funções de TV e vídeo no ensino, temos:  informação de conteúdo, motivação, 

ilustração e meio de expressão. 

Desenvolvê-las depende da iniciativa e da participação do professor.   Ao usar um vídeo, 

pode ser observada mais de uma função.  Existem outras propostas.  O importante é o 

professor adequar e criar modos de utilizar o vídeo na sala de aula. 

 

a) função de informação e de conteúdo de ensino. 

 

Consiste em apresentar a informação nas formas direta e indireta. 

Direta: é o vídeo produzido para apresentar o conteúdo de maneira determinada, 

sistematizada, como uma videoaula ou teleaula.   

Indireta:  é a informação sem tratamento pedagógico específico na produção, podendo ser 

trabalhada com múltiplas abordagens. 

Geralmente, os vídeos são utilizados no ensino pelo conteúdo abordado e pelas 

informações trazidas. 

 

b) função de motivação. 

 

Considerando-se o potencial motivacional de meios audiovisuais sobre jovens e crianças, 

integrar significa aproximar-se da cultura daquele que aprende, com a emoção, com as 

imagens do mundo real, e utilizar essa motivação emocional na aprendizagem escolar. 

Usar o vídeo como motivador significa criar um objeto de desejo que conduza o estudante 

a avançar, que desperte a curiosidade de saber mais.   

 

c) função de ilustração. 

 

Ilustrar compreende vários significados, tais como: esclarecer, elucidar, comentar, 

explicar, exemplificar, ornar.  Programas, filmes, vídeos (completos ou segmentados) 

podem ilustrar aulas, ajudando na compreensão de fatos, idéias, conceitos.  Em ciências 

apresentam também o que não se pode observar diretamente, os experimentos impossíveis 

de realizar em laboratório escolar. 
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d) função de meio de expressão 

 

A mais nova e desafiante função.  Ultrapassa saber ler, interpretar e utilizar textos 

audiovisuais.  Trata-se também de expressar por meio dessa linguagem, produzir 

mensagens audiovisuais.  A produção de vídeos por crianças é fundamental para a escola 

prepará-las tecnologicamente. 

 

A função do Áudio e do Visual no Ensino de Ciências 

 

Para que usar os recursos audiovisuais no ensino de Ciências? 

Bem, cremos que algumas atividades dentro do Ensino de Ciências saem fortemente 

melhoradas com o uso dos recursos audiovisuais, se alguns cuidados  forem tomados. 

São elas: 

 

Motivação 

 

Um programa multimídia - um conjunto de possibilidades de produção e utilização 

integrada de todos os meios da expressão e da comunicação, como desenhos, esquemas, 

fotografias, filmes, animação, textos, gráficos, sons, tudo isso animado e coordenado por 

programas de computador, utilizando-se de todos os recursos disponíveis para a 

gravação e reprodução desses elementos (Pretto, 1996, p. 82) - tem um forte apelo 

emocional e, por isso, motiva a  aprendizagem dos conteúdos apresentados pelo 

professor.  Além disso, a quebra de ritmo provocada pela apresentação de um audiovisual 

é saudável, pois altera a rotina da sala de aula.    

 

Demonstração  

 

Há certos efeitos que são melhor observados, ou  somente podem ser observados, se 

filmados. Por exemplo, as linhas do campo magnético em um imã gigante são bem vistas 

quando filmadas de cima ou a vida do infinitamente pequeno só pode ser observada 

através de técnicas de vídeo  especiais. 
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Organizador Prévio  

 

Dentro da teoria de Ausubel, para que haja uma assimilação significativa do novo 

conteúdo, é necessário que exista na estrutura cognitiva um ou mais conceitos aos quais o 

novo conceito se ligue de forma significativa.   Quando estes conceitos não existem, uma 

alternativa é usar um material instrucional que estabeleça essa ponte conceitual entre o 

novo conceito e a estrutura cognitiva, chamado de organizador prévio. 

Um audiovisual é uma boa alternativa para ser usado como organizador prévio. 

 

Instrumento de Apoio à exposição do Professor   

 

Mostra particularidades dos assuntos sobre os quais ele discorre. 

 

Simulação 

 

Programas multimídias são úteis quando queremos trabalhar com a manipulação de 

modelos da realidade. 

 

A utilização de TV/Vídeo no Projeto Político Pedagógico 

 

A TV Escola representa um incentivo a atitudes autônomas que constituem a base para a 

aprendizagem e o desenvolvimento humano permanentes. 

Mas é preciso estar alerta para que uma escola equipada com tecnologia de última 

geração não seja apenas um espaço físico sofisticado.  Isso pode acontecer se seus 

professores não se capacitarem para utilizar os recursos disponíveis à formação do aluno, 

para que ambos possam transformar informação em conhecimento científico. 

Na maioria das escolas, a apropriação do Programa TV Escola,  visto aqui como uma 

possibilidade de  crescimento do professor como profissional e de trazer imagens da vida 

cotidiana para dentro da sala de aula,  tem sido, com freqüência, realizada de forma 

isolada e, portanto, limitada. 

O professor que gosta de TV e de cinema, ou que teve a oportunidade de participar de 

uma capacitação sobre leitura e imagem, utiliza regularmente os programas da TV Escola 

e vai cada vez mais se identificando com essa nova forma de expressão. 

Mas o professor que não teve seu interesse despertado para a linguagem audiovisual não 

apenas não se tem apropriado desse importante acervo de novas possibilidades como tem 

manifestado resistência para desenvolver uma nova prática pedagógica. 
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Algumas pistas podem nos apontar as razões disso. 

1a.  A ênfase na formação dos professores vinha sendo posta na expressão escrita e oral.  

A falta de domínio da linguagem audiovisual traz insegurança para trabalhar com 

imagens.  Por não dominar esse modo de expressão, muitos professores confessam-se 

decepcionados com o uso de TV e vídeo em sala de aula, acreditando que “não funciona”. 

2a  Muitos acreditam que a tecnologia da imagem poderá, num futuro próximo, substituir 

os professores.  Para esses, a resposta está na certeza de que nenhuma imagem ou 

programa de computador será suficientemente competente para substituir o professor. 

3a Temos aqueles professores que, diante das dificuldades do dia-a-dia, acabam 

acomodando-se, temerosos de obstáculos que, segundo eles, a utilização da tecnologia da 

imagem acarretaria ao seu cotidiano profissional.  “Dá muito trabalho” , dizem alguns. 

Como evitar que o Programa TV Escola seja apropriado apenas por iniciativa de alguns 

professores e diretores que já entendem seu alcance estratégico para a melhoria da 

qualidade de ensino? 

A resposta está na implantação de um modelo gerencial de Programas de Educação a 

Distância que contemple essa apropriação por meio do Projeto Político-Pedagógico.  Para 

construir uma educação em sintonia com o momento atual, a escola precisa repensar suas 

práticas. 
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ANEXO 9 
 
 

PROPOSTA PARA UTILIZAÇÃO DA TELEVISÃO 
 E DO VÍDEO NA EDUCAÇÃO ESCOLAR: 

 
 

• VÍDEO COMO SENSIBILIZAÇÃO - Desperta a curiosidade, a motivação 
para novos temas. 

 

• VÍDEO COMO ILUSTRAÇÃO - Ajuda a mostrar o que se fala em aula, a 
compor cenários desconhecidos das aulas. 

 

• VÍDEO COMO SIMULAÇÃO - Simula experiências, situações, problemas... 

 

• VÍDEO COMO CONTEÚDO DE ENSINO - Mostra determinado assunto de 
forma direta e indireta. 

 

• VÍDEO PRODUÇÃO/DOCUMENTAÇÃO - Registro de eventos, aulas, 
estudos do meio, de experiência. 

 

• VÍDEO PRODUÇÃO/INTERVENÇÃO - Interfere, modifica um determinado 
programa, um material audiovisual. 

COMO ANALISAR UMA FITA DE VÍDEO: 

• Observando os conceitos. 

• Verificando a compreensão. 

• Identificando possíveis erros. 

• Analisando a adequação da linguagem. 

• Selecionando conceitos de forma interdisciplinar e contextualizado 

COMO USAR AS FITAS DE VÍDEO: 

• Com pausas 

• Com experimentos 

• Com simulações 

• Com observações 

• Com confecção de material didático. 

COMO VERIFICAR A APRENDIZAGEM: 

• Através de: atividades, texto escrito, comunicação oral, 

• Usando as Artes: Teatro                                      Pintura 

                             Música                                     Desenho 



 

 

269

 

                              

 

ETAPAS PARA UTILIZAÇÃO DO VÍDEO: 

• O professor analisa a fita de vídeo, destacando pontos importantes para serem 
explorados. 

• Prepara o Contrato Didático 

• Passa a fita para os alunos, com pausas. 

• Faz comentários 

• Avaliação 

 

Referência Bibliográfica 
MORAN, J. M. Tecnologias e Mediação Pedagógica. Campinas-SP: Papirus, 2000. 

 

As mudanças na educação dependem, em primeiro lugar, de termos educadores 
maduros, intelectual e emocionalmente, pessoas curiosas, entusiasmadas, abertas que 

saibam motivar e dialogar (MORAN, 2000). 
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Que tal agora escolher um vídeo para uso em sala de aula? 

 

Procure escolher um vídeo voltado para sua área de atuação.  Escolha um conteúdo 

curricular que você está trabalhando, faça um planejamento da aula com a utilização do 

vídeo e execute-o. Tarefa cumprida, converse com seus alunos e registre as suas 

impressões sobre uma aula com vídeo. 

 
FICHA SUGESTÃO DE OBSERVAÇÃO DE VÍDEOS 

 
NOME DO PROFESSOR: 
DISCIPLINA: 
 
TÍTULO DO FILME: 
 
 
 
EVENTO:  Sobre que fenômeno(s) se refere o filme? 
 
 
 
Questão(ões) básica(s):  
 
 
 
CONCEITOS:  Quais são os principais conceitos abordados? 
 
 
 
TEORIAS E LEIS:  Que teorias e leis são apresentadas ou embasam as conclusões 
apresentadas? 
 
 
 
HIPÓTESES:  Que hipóteses são levantadas para explicar o fenômeno apresentado?
 
 
 
DADOS APRESENTADOS:  Que dados o filme apresenta? 
 
 
 
DIDÁTICO-PEDAGÓGICO:  Sob o ponto de vista didático-pedagógico para que 
serve o conhecimento adquirido? 
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ANEXO 10 

 
A avaliação de seu/sua professor(a) é imprescindível para o levantamento de informações que permitam os ajustes 
necessários para o alcance dos objetivos almejados.  

Você, como principal elemento desse processo, tem condição de opinar, de forma consciente, para a melhoria de sua 
qualidade.  

Contamos com você para o seu aprimoramento, respondendo criteriosamente as questões deste instrumento de 
avaliação.  

Não é necessário identificar-se.  

Identificação da Disciplina:_________________________:  
 
Analise cada aspecto da prática docente abaixo especificado e coloque um X, ao lado do conceito, que representa a sua 
avaliação, em relação à atuação do Professor.  
 
1 - Apresentou um plano de ensino que permitiu uma visão clara dos objetivos e do conteúdo da disciplina.  
( ) Péssima              ( ) Regular                      ( ) Boa                         ( ) Ótima  
 
2 -Trabalhou conhecimentos atualizados no seu campo de estudo.  
( ) Péssima              ( ) Regular                      ( ) Boa                         ( ) Ótima  
 
3 - Expôs com clareza, objetividade e segurança o conteúdo da disciplina.  
( ) Péssima             ( ) Regular                       ( ) Boa                          ( ) Òtima 
  
 
4 -Articulou o conteúdo da disciplina com o contexto atual, estabelecendo relações com o seu dia-a-dia.  
( ) Péssima             ( ) Regular                       ( ) Boa                           ( ) Ótima  
 
5 -Incentivou a participação, o desenvolvimento do senso-crítico e a autonomia do aluno na utilização do conhecimento.  
( ) Péssima             ( ) Regular                        ( ) Boa                          ( ) Ótima  
 
6- Utilizou métodos e técnicas de ensino, de forma segura, facilitando a aprendizagem e possibilitando, ao aluno, 
ampliar o seu conhecimento:  
( ) Péssima            ( ) Regular                         ( ) Boa                            ( ) Ótima  
 
7- Utilizou recursos didáticos que facilitaram a compreensão e assimilação do conteúdo  
( ) Péssima             ( ) Regular                         ( ) Boa                            ( ) Ótima  
 
8 -Realizou atividades práticas articuladas com o conteúdo da disciplina.  
( ) Péssima              ( ) Regular                          ( ) Boa                            ( ) Ótima  
 
9- Colocou-se à disposição do aluno para orientação de estudos e esclarecimento de dúvidas.  
( ) Péssima              ( ) Regular                         ( ) Boa                             ( ) Ótima  
 
10- Utilizou instrumentos de avaliação variados e elaborados com linguagem clara e objetiva  
( ) Péssima                 ( ) Regular                       ( ) Boa                             ( ) Ótima  

 

11 –Realizou atividades compensatórias, minimizando as dificuldades dos alunos  

( ) Péssima                ( ) Regular                           ( ) Boa                            ( ) Ótima  
 
O espaço a seguir está disponível para apresentação de sugestões que possam  melhorar o desenvolvimento desta 
disciplina e de seu/sua professor(a).  
Lembre-se que a sua participação é fundamental para o aperfeiçoamento do Processo.  
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________ 

Agradeço muito sua colaboração  
Profª VERA SOUSA 
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	O professor não pode competir com os meios de comunicação. Portanto, cabe-lhe apenas, como peça importante do processo ensino-aprendizagem, ser orientador das melhores opções e atitudes que possam ser assumidas pelo jovem frente a um vasto conjunto de informações. Assim, novas idéias e buscas, por parte do aluno, serão uma conseqüência natural do trabalho realizado pelo professor. Os recursos audiovisuais deverão, na realidade, constituir-se em materiais capazes de dinamizar o ensino, servindo como suporte para um aprender mais agressivo e real. 
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	Estrutura da Coleta de Dados
	Capacitação Docente

	Encontros e Desencontros
	( Este projeto de intervenção caracteriza-se por situações de instruções/orientações mediadas por um capacitador (orientador - a pesquisadora), tendo como sujeitos os Professores de Ciências, do Nível Fundamental, das 7as e 8as séries, de Escolas Públicas de Ensino, no ambiente escolar, em grupo, individualmente ou em duplas, através de Nove Sessões (Ver Anexo 3), para tratar do tema “Desenvolvendo Competências Didático-Pedagógicas nos Professores de Ciências, para o uso das Novas Tecnologias da Informação e da Comunicação (NTIC), no Processo Ensino-Aprendizagem”.  Descrevemos, a seguir, cada sessão, com suas respectivas estratégias e avaliações para obtenção de resultados.
	SESSÃO I – INTERAÇÃO ENTRE OS PROFESSORES E O PROGRAMA TV ESCOLA (ESCOLA DE PAULISTA) – MÊS DE SETEMBRO/2002
	SESSÃO I – INTERAÇÃO ENTRE OS PROFESSORES E O PROGRAMA TV ESCOLA (ESCOLAS DE ESTÂNCIA (SE) – MÊS DE NOVEMBRO/2002
	SESSÃO VI – DEFINIÇÃO DAS FITAS DE VÍDEO – BIOLOGIA, FÍSICA E QUÍMICA, A SEREM UTILIZADAS PELOS PROFESSORES (ESCOLA DE PAULISTA-PE)
	SESSÃO VII - APRESENTAÇÃO DE TELEAULA – DRAMATIZAÇÃO (BIOLOGIA) - ESTÂNCIA(SE)
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	4.1 – O Perfil dos Professores durante a Apresentação das Teleaulas

	Professoras Marianna, Manuela
	 Professoras Perpétua, Ana Joaquina
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	Conhecimento
	ok
	ok
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	Na realidade, não sabemos mesmo os critérios adotados pelos alunos para avaliarem os Docentes.  Portanto, no caso deste Professor houve divergência nos conceitos dados pelos alunos e pela Pesquisadora.  Afinal, o Docente não atingiu os resultados esperados no desenvolvimento de competências para o uso das NTIC, mas, se estimulado poderá assumir um papel de grande relevância neste processo.  
	O Professor Corte Real melhorou sensivelmente sua prática docente no que tange ao seu papel perante os alunos.  Ou seja, após o processo de capacitação, e mais ainda, depois da Dramatização (“Role Playing”) e de conversas informais, ele sentiu a necessidade de ter uma maior abertura em sala de aula, principalmente ao fazer uso das NTIC, procurando atribuir uma participação mais efetiva nos discentes.  
	Contudo, por não termos tempo de aprofundar nestes aspectos específicos, sentimos a necessidade de novas investigações, já que a postura tradicionalista ainda parece ser bem aceita pelos alunos, o que é incoerente com as informações obtidas em enquetes realizadas com os discentes em sala de aula, durante a pesquisa. 
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	Para esta escolha foi importante nossa articulação com a Coordenação da Central de Tecnologia, bem como a Direção da Escola, ficando mais inteiradas da realidade do TV Escola no Estado de Pernambuco.
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