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RESUMO

A presente pesquisa situa-se no campo de estudo das linguagens e saberes em contextos

formativos, com acento na formação de professores e tecnologias digitais da informação e

comunicação (TDIC). Trata-se de uma pesquisa ancorada nos pressupostos de uma

pesquisa-formação e pautada na abordagem metodológica qualitativa de caráter descritivo,

relacionada ao Professor (a) Orientador (a) de Informática Educativa – POIE, às memórias e

os saberes construídos no processo de formação de do (a) POIE, em uma Secretaria Municipal

de Educação do Estado de São Paulo. O objetivo geral consiste em compreender como o

processo formativo do (a) POIE possibilita mudanças de práticas em sua atividade docente,

contribuindo para o seu percurso de autoformação, localizando-se como sujeito aprendente no

contexto de sua docência e de sua materialidade histórica, reverberando entre os pares e a

comunidade escolar. Nesse sentido, a pesquisa ampara-se no seguinte quadro teórico de

referência. Para as abordagens de uso educacional das TDIC, Lévy (1999), Pesce (2010;

2012; 2014; 2015; 2018), Moran (2012; 2013; 1995), Bonilla (2010) e Kenski (2003a;

2003b). No campo da formação de professores, profissionalização docente, Nóvoa

(1995;1999; 2004;) Tardif (2000; 2005) e Contreras (2002). Em contribuição ao campo da

experiência em seu sentido ontológico e os saberes-fazeres pedagógicos, Larrosa (2002),

Freire (1967;1997;2001;2013), para a tipologia da pesquisa-formação em sua dimensão

autopoiética, Josso (2004), Catani (2005) e Santos (2014). Como instrumentos de produção de

dados utilizou-se documentos oficiais atinentes ao exercício da função POIE na secretaria de

educação em tela, os projetos político pedagógicos das escolas nas quais a pesquisadora

desempenhou a função, bem como os registros pessoais na materialização de um memorial de

trajetória e formação do participante implicado na investigação.

Palavras-chave: Professor Orientador de Informática Educativa. Tecnologias Digitais de

Informação e Comunicação. Letramento digital. Empoderamento freireano. Memórias e

saberes.



ABSTRACT

BARBOSA, Elaine F. de C. P. Teacher Mediator of Educational Informatics - POIE:

memories and knowledge built in the process of formation of POIE at the Municipal

Department of Education of Santos. 2021. 116 f. Dissertation. Master's in Education.

Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP).

The present research is situated in the field of study of public policies and teacher training and

Digital Technologies of Information and Communication (DTIC). This is a research based on

the assumptions of research-training and based on the qualitative methodological approach of

a descriptive character, related to the Teacher (a) Advisor (a) of Educational Informatics -

POIE, to the memories and knowledge built in the training process of the POIE, in a

Municipal Department of Education of the State of São Paulo. The general objective is to

understand how the training process of (a) POIE enables changes in practices in its teaching

activity contributing to its path of self-education, locating itself as a learning subject in the

context of its teaching and its historical materiality, reverberating among the peers and the

school community. In this sense, the research is supported by the following theoretical

framework of reference: for the educational use approaches of DTIC, Lévy (1999), Pesce

(2010; 2012; 2014; 2015; 2018), Moran (2012; 2013; 1995), Bonilla (2010) and Kenski

(2003a; 2003b). In the field of teacher training, teacher professionalization, Nóvoa (1995;

1999; 2004;) Tardif (2000; 2005) and Contreras (2002). In contribution to the field of

experience in its ontological sense and the pedagogical know-how, Larrosa (2002), Freire

(1967; 1997; 2001; 2013), for the typology of research-training in its autopoietic dimension,

Josso (2004), Catani (2005) and Santos (2014). As instruments of data production, official

documents related to the exercise of the POIE function in the education department were

used, the political and pedagogical projects of the schools in which the researcher performed

the function, as well as the personal records in the materialization of a memorial of trajectory.

and training of the participant involved in the investigation.

Keywords: Professor of Educational Informatics. Digital Information and Communication

Technologies. Digital literacy. Freirean empowerment. Memories and knowledge.
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INTRODUÇÃO

A presente pesquisa, ancora-se no campo de estudos da Educação e das Tecnologias

Digitais de Informação e Comunicação (TDIC) e tem como objetivo investigar as

contribuições pedagógicas da função do (a) Professor (a) Orientador (a) de Informática

Educativa (POIE), na prática educativa, a partir da narrativa da narradora-pesquisadora do

estudo em tela. Do ponto de vista metodológico, trata-se de uma pesquisa-formação, que

busca compreender em que medida a formação pessoal, acadêmica e profissional imbricam-se

no exercício da docência do sujeito da pesquisa.

Em relação à justificativa pessoal, este estudo busca revelar indícios de como a

relação escola-professor-tecnologias constitui-se elemento fundante ao atendimento das

demandas da atual sociedade e especificamente na atividade educativa da

narradora-pesquisadora do estudo em tela.

Esta pesquisa alinha-se à temática supracitada, porque emana de processos formativos

vivenciados no âmbito das linguagens hipermidiáticas, experiência essa que, ao longo do

período em que ocorreu, proporcionou à narradora-pesquisadora se apropriar de elementos

pertinentes às tecnologias digitais da informação e comunicação (TDIC), no exercício de sua

carreira docente. No que diz respeito à justificativa científica, a presente pesquisa vincula-se

ao projeto de pesquisa coordenado pela orientadora deste estudo, intitulado – “Políticas de

inclusão digital: desdobramentos na educação básica e na formação de professores” – que

abarca, além deste, diversos estudos ligados à linha de pesquisa “formação de educadores e

cibercultura”, do grupo de estudos e pesquisas LEC Linguagem, Educação e Cibercultura,1

liderado por Lucila Pesce.

Nesse movimento, perceber a incorporação das TDIC na educação constitui-se uma

realidade. Segundo Moraes (1997), no contexto brasileiro, o movimento de modernização

teve suas raízes plantadas na década de setenta, a partir de uma elaboração de uma Comissão

Coordenadora das Atividades de Processamento Eletrônico, a (CAPRE), como também a

(DIGIBRAS) – Empresa Digital Brasileira, e a (SEI) – Secretaria Especial de Informática,

consolidando um movimento de incorporação da Informática Educativa no país.

1 GP LEC: Disponível em: http://dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/20966

http://dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/20966
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E no bojo do processo de criação de um projeto de modernização para o Brasil, a

educação, segundo especialistas do governo, seria o terreno mais fértil e capaz de promover

uma autonomia nacional, em articulação com o avanço científico e tecnológico.

Contudo, essa corrida tecnológica para trazer a inovação para a sala de aula não se deu

de forma ingênua e muito menos da maneira com que os especialistas acreditavam. Moran

(2013), traz um depoimento pessoal de como ele, enquanto professor e pesquisador, percebe

essa integração das TDIC na educação:

Quando o uso da internet se disseminou, eu imaginava que seu impacto seria muito
forte nos primeiros anos, que teríamos metodologias muito diferentes, mais
participativas e adaptadas a cada aluno. Isso vem acontecendo, mas num ritmo muito
mais lento do que eu esperava. (MORAN, p.11, 2013)

Longe de romantizar o uso das TDIC na sala de aula, sem depositar nos dispositivos

tecnológicos a esperança para todos os problemas da educação, coisa que o autor mencionado

no parágrafo anterior, em momento algum defende, observa-se que o espaço escolar ainda

precisa conceber as TDIC sob uma perspectiva culturalista (BONILA, 2010), que vai para

muito além do mero alinhamento às transformações da sociedade. Isso porque, apesar dos

dispositivos digitais se situarem como artefatos culturais integrantes do modo de vida das

pessoas, eles podem vir a ser utilizados sob uma perspectiva instrumental, como adverte

Pesce (2010), que se detém em atender o mercado consumidor, reificando as relações e as

pessoas.

Ainda nessa direção, Moran (2013) é categórico em seu posicionamento, quando

afirma que não são os recursos que definem a aprendizagem, são as pessoas, o projeto

pedagógico, as interações, a gestão. Ou seja, não há elementos suficientes que demonstrem

que o uso intensivo de/das tecnologias das TDIC se traduza em resultados positivos e

expressivos no campo da educação, mas a utilização desses dispositivos pelos estudantes é

real, importante e reverbera no espaço escolar de alguma forma.

Nessa perspectiva, dados do Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da

Sociedade da Informação sob os auspícios da União das Nações Unidas (UNESCO)

(CETIC.br, 2018), em pesquisa realizada por meio do Projeto TIC Educação de agosto a

dezembro de 2018, cujo objetivo concentrava-se em mapear o acesso, os usos e apropriações

das Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) nas escolas brasileiras, como também a

integração na prática pedagógica e na gestão escolar, revelaram que entre os alunos de 5º ao
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9º ano do ensino fundamental e alunos do 2º ano do ensino médio, o uso das tecnologias se dá

em grande parte da rotina deles,  em ambientes não formais de aprendizagem.

Figura 1- Gráfico da relação entre as formas de aprendizagem dos estudantes

Fonte: CETIC.br, p. 15, 2018

Tal cenário nos leva a refletir sobre a urgência de não apenas utilizar a internet e o

computador nas aulas, mas de trabalhar para que essa fluência tecnológica que muitos

estudantes possuem, extrapolando a superficialidade.

Em face dessas transformações nas relações sociais, compreender e aceitar que hoje

aprendemos por meio de novas maneiras, novos caminhos de forma contínua e simultânea,

como um hipertexto , é elemento importante e agregador para uma articulação entre aluno e2

professor, que contribuem juntos para a construção do conhecimento.

E essa reelaboração do conceito de interação emergente das novas tecnologias digitais

se traduz em participações mais dialógicas, multidirecionais e reticulares, acionando trocas de

informações, que parte “de todos para todos”, possibilitando práticas educativas mais

agregadoras e dialógicas (PESCE, 2010), oportunizando novas formas de aprender em novos

contextos de participação social que surgem com as tecnologias (BRAGA, 2015).

2 Para Santaella (2014), o hipertexto é caracterizado “por nós ou pontos de intersecção que, ao serem clicados,
remetem a conexões não lineares, compondo um percurso de leitura que salta de um ponto a outro de mensagens
contidas em documentos distintos, mas interconectados. Isso vai compondo uma configuração reticular.” (p. 212)



21

Isto posto, esta pesquisa se propõe a problematizar a temática da integração das TDIC

ao processo de ensino e de aprendizagem, que por sua vez mobiliza não apenas novas formas

de participação social, mas também a ressignificação do modelo tradicional de educação,

podendo vir a permitir uma dinâmica educativa reinterpretada por meio do uso dos

dispositivos digitais, na qual os papéis dos atores ora se invertem, ora se complementam.

E é nessa articulação entre as TDIC e o contexto da sala de aula que se encontra o

problema, no qual o presente estudo se deteve em investigar e cuja pergunta-problema se

estabeleceu e se desmembrou em outras três perguntas adjacentes ao objeto de estudo: Em

que medida, o percurso formativo,profissional, da narradora-pesquisadora desta investigação,

enquanto Professora Orientadora de Informática Educativa (POIE) possibilitou cenários de

aprendizagem mediados pelas TDIC, reverberando na constituição de sua experiência

formadora.

No resgate do contexto histórico do objeto de investigação, que consistiu em resgatar a

trajetória do POIE na Secretaria Municipal de Educação (SEDUC) da cidade de Santos, São

Paulo, sua relevância no cenário educacional, científico e social se deu à luz das atuais

normativas legais do sistema educacional brasileiro. O Ministério da Educação e Cultura

(MEC), em 1982, tomou para si a responsabilidade no desenvolvimento de estudos,

instrumentos e mecanismos que estimulassem a informatização da sociedade brasileira

(MORAES, 1997).

Dados os primeiros passos, Seminários Nacionais de Informática na Educação e

políticas norteadoras sobre o fomento do uso do computador em sala de aula promoveram um

amplo e frutífero debate acerca da introdução desse dispositivo nas escolas e nas práticas

educacionais. Para o sucesso desse empreendimento, a formação de profissionais para atuar

nos diversos Centros de Informática – CIED – fez-se necessário a criação de um programa de

formação continuada que atendesse a essa nova demanda no interior do ambiente escolar:

Com a escolha do nome Projeto FORMAR, tínhamos em mente marcar uma
transição importante em nossa cultura de formação de professores. Ou seja,
pretendíamos fazer uma distinção entre os termos formação e treinamento,
mostrando que não estávamos preocupados com adestramento, ou simplesmente
adicionar mais uma técnica ao conhecimento que o profissional já tivesse, mas
sobretudo, pretendíamos que o professor refletisse sobre a sua forma de atuar em
sala de aula e propiciar-lhe condições de mudanças em sua prática pedagógica, na
forma de compreender e conceber o processo ensino-aprendizagem, levando-o a
assumir uma nova postura como educador. (MORAES, 1997, p. 22)
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Em parcerias com estados e municípios, a articulação com suas respectivas secretarias,

respaldadas pelo MEC, a multiplicação dos Centros de Informática que atendiam a população,

com a implementação de laboratórios de informática nas escolas e a expansão de projetos que

convertiam a informática em um instrumento a serviço da inteligência, do raciocínio e da

criatividade dos atores envolvidos, colaborou para a criação de uma cultura de uso

pedagógico do computador em sala de aula.

Essa revisitação da trajetória do uso do computador para fins pedagógicos permitiu o

lançamento do Programa Nacional de Informática na Educação (PROINFO), que se traduziu

em metas que visavam a operacionalizar as atividades de Informática na Educação, adequadas

à realidade de cada estado e município, como também na formação inicial e continuada de

professores e na aquisição de equipamentos.

O documento traçava as diretrizes de implementação dessa disciplina, informática

educativa, que passaria a compor a matriz curricular das secretarias de educação, trazia em

seu escopo os seguintes objetivos:

Figura 2 - Objetivos Proinfo

Fonte: Proinfo, p.15, 1997. Adaptado pela pesquisadora.
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Diante desses objetivos, a execução do PROINFO se deu de maneira descentralizada e

participativa, por meio das Secretarias Estaduais de Educação, sob a supervisão da

Coordenação Nacional do PROINFO e com a parceria técnica do Centro Experimental de

Tecnologia Educacional – CETE, vinculado ao Ministério da Educação. Com vistas a

melhorar a qualidade e a equidade do sistema de ensino brasileiro, tendo em vista os diversos

espaços sociais e metodologias no processo de construção do conhecimento, o PROINFO

também se preocupou em ampliar o acesso às tecnologias, incorporando esses dispositivos

tecnológicos à cultura escolar .3

À luz dos fundamentos históricos de implementação de laboratórios de informática e

suas tecnologias, o movimento de problematização da temática da pesquisa, da definição do

objeto de investigação e da contextualização do movimento de informatização da educação

brasileira, levanto o seguinte objetivo geral: investigar as contribuições do POIE para a

prática educativa, a partir da narrativa analítica da narradora-pesquisadora deste trabalho.

Do objetivo geral emanaram outros três objetivos específicos:

1. Mapear a atuação do POIE nas escolas da rede municipal de Santos, historicizando a

trajetória da função (até 2018), contextualizando-a ao cenário atual.4

2. Observar como o percurso individual, social e intelectual da narradora-pesquisadora

fortaleceram-se no exercício da docência.

3. Refletir sobre a contribuição do uso indevido da Base Nacional Comum Curricular (2018)

para a proposta de extinção da função POIE, no contexto da rede educacional do município de

Santos.

Nesse sentido, trabalhamos com as seguintes suposições de pesquisa que puderam

contribuir para o objeto investigado, abaixo indicadas:

1. A trajetória pessoal e acadêmico-profissional imbrica-se ao exercício da docência. Os

fenômenos da cibercultura e os processos formativos que dialogam com esse espaço de

formação e troca de conhecimentos são importantes elementos para a construção do

empoderamento sob a perspectiva freireana.

4 O mapeamento da atuação do POIE se dá até o ano de 2018, porque a função foi extinta no fim deste mesmo
ano, pela Secretaria Municipal de Educação em tela.

3 Para Forquin, a cultura escolar pode ser definida “como o conjunto dos conteúdos cognitivos e simbólicos que,
selecionados, organizados, ‘normalizados’, ‘rotinizados’, sob o efeito dos imperativos de didatização, constituem
habitualmente o objeto de uma transmissão deliberada no contexto das escolas” (1993, p. 167)
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2. A mediação pedagógica do (a) POIE, em articulação com as tecnologias digitais, pode

revelar espaços de aprendizagem e de formação inovadores e contribuir para a efetivação

de uma aprendizagem humanista.

3. A vivência plena na cultura digital vivenciada pelo (a) POIE, muito além de seu acesso e

infraestrutura é fundamental para a edificação de saberes, no processo de partilha entre

pares e comunidade escolar, podendo contribuir para o exercício do letramento digital dos5

atores sociais da escola: equipe gestora, professores, estudantes, comunidade escolar.

Os questionamentos e suposições da pesquisa em tela surgiram mediante a elaboração

do projeto de pesquisa, etapa definidora no que se refere aos determinantes que nortearam os

procedimentos operacionais da investigação, culminando na definição da abordagem

metodológica, dos instrumentos de produção de dados e análise da narrativa experiencial.

Logo, a abordagem metodológica de cunho qualitativo se apresentou com maior

aderência ao objeto de investigação. Isto porque, segundo Bogdan e Biklen (1994), as

características das estratégias de investigação partilham das seguintes premissas:

As questões a se investigar não se estabelecem mediante a operacionalização de
variáveis, sendo, outrossim, formuladas com o objetivo de investigar os fenômenos
em toda sua complexidade e em contexto natural. Ainda que os indivíduos que
fazem investigação qualitativa possam vir a selecionar questões específicas à medida
que recolhem os dados, a abordagem à investigação não é feita com o objetivo de
responder às questões prévias ou de testar hipóteses. Privilegiam, essencialmente, a
compreensão dos comportamentos a partir da perspectiva dos sujeitos da
investigação. (BOGDAN; BIKLEN, p.16, 1994)

Por seu turno, a análise e sistematização dos instrumentos de produção de dados,

foi realizada mediante a posse dos documentos e legislações concernentes ao objeto de

investigação, bem como ao relato de experiência (narrativa) enquanto POIE na SME no lócus

de investigação, que cumpriu com o objetivo de resgatar a construção dos processos

formativos da narradora-pesquisadora desta pesquisa, conforme segue:

1. Documentos oficiais: Portarias do município que regulamentaram a função POIE.

2. Relato de experiência: material produzido pela pesquisadora, com a função de resgatar a

trajetória de formação e autoformação no decorrer do desempenho da função designada.

Os campos conceituais a serem desenvolvidos no marco teórico visaram a situar o

fenômeno ora investigado, do modo menos reducionista possível. Para tanto, buscou-se

5 Para Buzato, Letramento Digital “Letramentos digitais (LDs) são conjuntos de letramentos (práticas sociais)
que se apóiam, entrelaçam e apropriam mútua e continuamente por meio de dispositivos digitais para finalidades
específicas, tanto em contextos socioculturais geograficamente e temporalmente limitados, quanto naqueles
construídos pela interação mediada eletronicamente.” (2006, p. 16)
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considerar sobre os estudos que abordassem a aplicação das TDIC no contexto de sala de aula

e sua consolidação nas práticas educacionais contemporâneas, tangenciando o letramento

digital, a cibercultura, a produção de conhecimento nas esferas digitais e a racionalidade

instrumental. Para o desvelamento desse campo conceitual, o amparo para a compreensão

dessas temáticas deu-se com base em Lévy (1999), Pesce (2010; 2012; 2013; 2014; 2015;

2018), Moran (2012; 2013; 1995), Bonilla (2010).

No campo conceitual da formação de professores, profissionalização docente, a

experiência em seu sentido ontológico e os saberes-fazeres pedagógicos, a tipologia da

pesquisa-formação em sua dimensão autopoiética, olhamos para as contribuições de Josso

(2004), Nóvoa (1995;1999; 2004;) Tardif (2000; 2005), Larrosa (2002), Freire (1967; 2001;

2013), Catani (2005).

Trazendo todas as contribuições do método pesquisa-formação, a pesquisa ampara-se

em Josso (2004), para discutir os pontos em que a formação de um indivíduo, os itinerários

percorridos pelo sujeito na condição de aprendente, são elementos constitutivos da prática

docente, em uma dimensão autopoiética.

Logo, os capítulos da presente investigação consolidam-se na seguinte ordem

apresentada.

O primeiro capítulo do estudo consistiu na revisão de literatura do fenômeno,

apresentando artigos, teses e dissertações que contribuíram para o estudo e observação do

objeto de pesquisa. Nesse movimento, o marco temporal delimitado tomou como referência a

consolidação do PROINFO, em 1999, cujo diálogo se dá com os trabalhos selecionados,

mediante a cartografia realizada.

O segundo capítulo se deteve no referencial teórico do estudo, para que, à luz dos

autores selecionados, as perspectivas do campo fossem colocadas em contexto, abordando o

campo da formação de professores na contemporaneidade e o uso pedagógico das TDIC.

O capítulo de número 3 desvelou os procedimentos adotados para o desenvolvimento

da pesquisa, a abordagem de investigação, os instrumentos de produção de dados e o

tratamento desses dados gerados.

Já no capítulo 4 da pesquisa, o detalhamento do lócus de investigação se fez urgente e

por sua vez os caminhos percorridos pela narradora-pesquisadora foram se constituindo,
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criando o cenário da materialização histórica da docência exercida, cujo objetivo6

concentrou-se em localizar o leitor sobre as primeiras aproximações ao campo da pesquisa,

desde a trajetória de formação inicial, na graduação, até o desenvolvimento do estudo em tela.

Para o capítulo cinco, coube dissertar sobre o processo narrativo fruto do processo de

rememoração da experiência enquanto POIE da narradora-pesquisadora, discutir as possíveis

contribuições do estudo para o campo educacional, alinhavando-os com a análise dos limites e

das possibilidades desta pesquisa, as ressonâncias no campo educacional e o balanço final do

percurso de investigação.

6 Para Pesce e Abreu (2013), a materialidade histórica “ É a ciência filosófica do marxismo” que se preocupa em
estudar as leis sociológicas, sua evolução e prática que caracterizam a vida da sociedade.” (p. 21)
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CAPÍTULO 1 – Revisão de literatura

Este capítulo traz como premissa a dinâmica do processo de revisão de literatura, que

se caracteriza pelo momento de buscar contribuições de trabalho disponíveis sobre o campo,

selecionando-os de acordo com os propósitos da pesquisa. Por conseguinte, as aproximações

iniciais da investigação com o estado da arte desvelam diferentes enfoques sobre o mesmo

objeto, mas mais do que isso, é um movimento de busca de convergências e divergências, de

aproximações e distanciamentos no campo, no intuito de compilar quais estudos possuem

maior aderência aos elementos constituintes da investigação.

1.1 Mapeando o objeto de estudo nas produções sobre o campo em contexto

Para localizar o objeto de estudo no atual estado da arte, saber quais as contribuições

de outros estudos a respeito do tema, foram feitas consultas nas seguintes bases de dados

eletrônicas: Scientific Electronic Library Online - (SCIELO); Banco de Teses da

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES/MEC); no portal da

Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação (ANPED) buscamos

contribuições em dois Grupos de Trabalho (GT): GT 8 – Formação de professores e GT 16 –

Comunicação e Educação. As buscas também foram realizadas no sítio da Biblioteca Digital

Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD).

Para a realização da investigação foram elencados descritores adjacentes ao problema

de pesquisa e aos objetivos deste estudo. Os descritores selecionados e usados nas buscas

foram: professor orientador de informática educativa (POIE); tecnologias digitais da

informação e comunicação (TDIC); letramento digital; empoderamento freireano e memórias7

e saberes.

O marco temporal para a realização da revisão de literatura nos bancos de dados foi o

ano de 1999, ano de criação do Programa Nacional de Tecnologia Educacional (PROINFO),

que norteou a implementação e consolidação das tecnologias na educação. Todavia, a seleção

7 Segundo Batista e Pesce, o empoderamento freireano “Concentra-se em um processo coletivo, em um
movimento em que a interação dos sujeitos sociais envolvidos nesse processo transponha a consciência ingênua
em crítica.”  (2018, p. 99)
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dos trabalhos deu-se com o ano de 2003, cujas perspectivas sobre o programa de informática

implantado pelo MEC já reverberavam em pesquisas sobre a temática.

Realizada a busca a partir dos descritores mencionados acima, as leituras dos resumos

e das palavras-chave das pesquisas foram essenciais para a aproximação com cada conceito.

Em não sendo suficientes, a análise da introdução das pesquisas também contribuiu para a

convergência dos objetivos da pesquisa em tela.

1.2 Mapeando o descritor Professor Orientador de Informática Educativa

Cada descritor foi inserido no campo de busca nas plataformas digitais citadas acima e

mediante os resultados, o refinamento das pesquisas foram acontecendo. Por uma finalidade

didática, os resultados foram divididos em quadros de acordo com o conceito pesquisado e

nesse movimento as considerações dar-se-ão após cada quadro sistematizado. O primeiro

quadro desenvolvido tem por descritor de busca o Professor Orientador de Informática

Educativa (POIE). Na plataforma da CAPES obtivemos o resultado de 1.208.218 pesquisas

disponíveis, sendo 827.369 Mestrado (Dissertação) e 287.401 teses.

Lançamos mão de filtros de busca para chegar mais próximo do objeto de pesquisa,

dessa forma aplicamos o filtro grande área de conhecimento, depois área de conhecimento.

Interessante notar que nos sites da Scientific Electronic Library Online - (SCIELO) e no portal

da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação (ANPED) nos dois

Grupos de Trabalho (GT): GT 8 – Formação de professores e GT 16 – Comunicação e

Educação, não obtivemos resultados. Cumpre destacar que a busca se deu pelo sujeito POIE

na educação básica nos anos iniciais e finais. Muitos resultados com esse descritor

discorreram sobre a aplicabilidade de jogos educativos, plataformas de aprendizagem, mas o

produto que norteou a busca foi a atuação do sujeito social POIE.

Quadro 1- Pesquisas sobre o descritor Professor orientador de Informática Educativa (POIE)

AUTOR/ANO TÍTULO INSTITUIÇÃO PUBLICAÇÃO

DUTRA, André de

Freitas

O Professor Orientador

de Informática Educativa

USP Dissertação
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2010

- POIE das escolas do

município de São Paulo

CHAGAS, Tereza

Cristina Shimizu,

2009

A Informática no ensino

fundamental para

desenvolvimento de

projetos: o que pensam

os professores

orientadores

UNISANTOS Dissertação

GABRIEL,Ana Paula

Camilo

2015

A Informática Educativa

na Rede Municipal de

Educação de SP

(1994-2013)

PUC-SP Dissertação

COSTA, Rosana

Magnani da

2019

O Professor Orientador

de Informática

Educativa: o curador de

TDIC na Rede Pública

Municipal de Educação

de São Paulo

PUC-SP Dissertação

BRAGA, Álvaro José

Pereira

2004

Informática Educativa e

o adulto-professor: o

projeto de informatização

da Rede Municipal de

Ensino de Campinas

UNICAMP Tese

CONCEIÇÃO, Sheilla

Silva da

2008

Informática na educação:

o programa de

informatização na rede

pública de ensino

UFS Dissertação
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(Proinfo): o caso das

escolas da rede estadual

de ensino /Aracaju SE

SANTOS, Geane

Carneiro

2017

Uso Pedagógico Das

TDIC: Estudo De Caso

Da Formação Continuada

De Professores Em

Serviço, em Uma Escola

Municipal Da Zona Leste

De São Paulo

UNIFESP Dissertação

ORTH, Miguel Alfredo

2003

Experiências teóricas e

práticas de formação e

capacitação de

professores em

informática da educação

em nível universitário e

básico

UFRGS Tese

Fonte: Elaborado pela pesquisadora.

Iniciamos o movimento de revisão de literatura com a pesquisa de Dutra (2010)

intitulada O Professor Orientador de Informática Educativa - POIE das escolas do

município de São Paulo, apresentada à Faculdade de Educação da USP. Seu trabalho foi de

grande contribuição para a pesquisa em tela pois, a partir dele, pudemos revisitar o panorama

histórico da Informática Educativa e o delineamento da figura do POIE na RME-SP. Além

disso, a pesquisa de Dutra (2010) consistiu em analisar os mecanismos de controle e exercício

de poder, bem como o referencial teórico de trabalho dos POIE na rede, à luz de autores como

Bauman (2001), "Modernidade Líquida", e de Deleuze (1992).

Em seguida a pesquisa em nível de dissertação de Chagas (2009), intitulada A

informática no ensino fundamental para desenvolvimento de projetos: o que pensam os

professores orientadores. Essa dissertação foi desenvolvida em um programa de mestrado

pela Universidade Católica de Santos (UNISANTOS) e analisou as percepções dos

professores orientadores de informática educativa que participaram do projeto de



31

implementação da disciplina informática educativa no município de Santos, no período de

2004 a 2007 sobre os projetos de aprendizagem para alunos de ensino fundamental.

A pesquisa, de cunho qualitativo, contou com um estudo exploratório realizado por

meio de observações das aulas nos laboratórios de informática das unidades escolares

selecionadas para a aplicação das entrevistas. Não obstante, os resultados da pesquisa

realizada mostraram a importância da disciplina de informática no processo de aprendizagem

dos alunos e os professores declararam ser favoráveis à continuidade do desenvolvimento de

projetos de aprendizagem nos laboratórios do município.

Além disso, esse estudo trouxe uma contribuição importante pois, o lócus de pesquisa

se dá na mesma secretaria de educação da pesquisa em tela e nesse sentido o trabalho de

Chagas (2009) historicizou e analisou o panorama inicial da implementação dos laboratórios

de informática no município de Santos.

Gabriel (2015) com seu estudo intitulado A informática educativa na Rede

Municipal de Educação de São Paulo (1994-2013), apresentado ao Programa de

Pós-Graduação em Educação da PUC-SP, se concentrou em analisar a introdução da

informática educativa nas escolas municipais de São Paulo, compreendendo os anos de 1994 a

2013. Neste estudo a pesquisadora iniciou sua discussão com a análise do Decreto n.

34.160/1994 que instituiu os Laboratórios de Informática Educativa-LIEs nas escolas

municipais da cidade de São Paulo.

Por seu turno, analisou o Decreto nº 54.45/13, que instituiu na Secretaria Municipal de

Educação, o Programa de Reorganização Curricular e Administrativa, Ampliação e

Fortalecimento da Rede Municipal de Ensino de São Paulo Mais Educação São Paulo no ano

de 2013, data limite do recorte temporal do estudo.

O trabalho utilizou como um dos instrumentos de análise do POIE os procedimentos

da História Oral, para que os professores envolvidos narrassem suas trajetórias enquanto

Professor Orientador em Informática Educativa-POIE, apresentassem as concepções de

Informática Educativa que das quais se apropriaram no decorrer da função, descrevessem as

condições infraestruturais e de logística que encontraram nos Laboratórios de Informática e as

adaptações efetuadas, tudo isso envolvendo as práticas pedagógicas.

Costa (2019) com sua pesquisa intitulada O professor orientador de informática

educativa: o curador de TDIC na Rede Pública Municipal de Educação de São Paulo,

analisou as ações do POIE no tocante aos recursos utilizados nos laboratórios de informática,
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às escolhas, seleções e propósitos das ferramentas para desenvolvimento das aulas, buscando

aproximar essas atitudes a um curador educacional inserido na área da área das tecnologias

aplicada à educação.

O objetivo principal da pesquisa de Costa (2019), era contribuir no sentido de situar o

POIE como um agente curador no âmbito do uso das TDIC, mesmo que essa definição não se

apresente em documentos oficiais que regem a atuação do POIE. Para chegar a essa definição

que a pesquisadora se propôs a discutir, lançou mão de determinadas categorias de análise

para investigar em que medida as ações do Professor Orientador de Informática Educativa

contribuíam para uma seleção apurada de conteúdos e programas adequados ao

desenvolvimento pedagógico dos estudantes.

As categorias de análise que nortearam as análises das ações do POIE no estudo

foram: a qualidade do conteúdo; a facilitação da experiência de aprendizagem do aluno e a

reputação do autor e instituição produtores dos recursos digitais. Além dessas categorias de

análise emanou também do processo de investigação um questionário cujas respostas dos

professores participantes da pesquisa contribuíram para a análise mais encorpada da visão de

curador educacional das TDIC na Secretaria Municipal de Educação de São Paulo.

Braga (2004) em sua tese de doutoramento intitulada Informática Educativa e o

adulto-professor: o projeto de informatização da Rede Municipal de Ensino de

Campinas, apresentada à Faculdade de Educação da UNICAMP discutiu no estudo, sobre a

implantação e desenvolvimento de cursos de Informática Educativa voltados para professores

da escola pública municipal de Campinas (SP), no período de 1990 a 1997, observando o

processo de formação continuada em serviço dos professores para o uso das novas tecnologias

em sala de aula. Nessa pesquisa, Braga (2004) procurou estabelecer elos entre o trabalho

docente e as competências socioemocionais pertinentes ao sujeito social, em especial aos

professores que atuam com a área das tecnologias na educação.

Também, o pesquisador discorreu sobre as políticas institucionais e pedagógicas de

formação continuada para a formação do professor, que é um adulto e um profissional

específico, ou seja, com hábitos e rituais institucionalizados culturalmente, em especial, na

instituição chamada escola, analisando em que medida as estratégias mobilizadas para o

ensino e à formação de sujeitos atrelaram-se ao sujeito da pesquisa.
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O objeto de pesquisa da tese de Braga (2004) amparou-se no Projeto Eureka com o

recorte temporal que compreende os anos entre 1990 a 1997, cujos princípios consistiam nos

primeiros passos de informatização das escolas públicas municipais de Campinas.

Utilizando a metodologia da pesquisa observação-participante (através da qual a

pesquisadora pôde perceber o cotidiano das escolas no que se refere à utilização dos

laboratórios de informática) e com a utilização do instrumento de entrevista semiestruturada

Conceição (2008), se propôs a analisar sobre a Informática Educativa no Programa de

Informática na Educação (Proinfo) em duas escolas da rede pública estadual de

Aracaju, Sergipe.

Seu estudo procurou evidenciar que a autonomia e o pensamento crítico foram

potencializados por meio do PROINFO no processo ensino-aprendizagem das escolas

participantes da pesquisa. Além disso, outro objetivo da pesquisa consistiu em destacar o

papel da Informática Educativa, situando-a no centro das discussões do que se rotula como era

da Informação e do Conhecimento.

Nesse sentido, no percurso da investigação, a pesquisadora trouxe como um dos

achados da pesquisa nas escolas em que desenvolveu o estudo que, o uso do computador na

educação favorecia a aprendizagem dos alunos, pois eles sentiam-se atraídos para aprender

através desta ferramenta, apesar de todas as dificuldades enfrentadas: desde o número

insuficiente de computadores funcionando adequadamente, até à formação do professor.

Nesse sentido, as conclusões do estudo de Conceição (2008) apontam faz-se mister

que as escolas priorizem em suas propostas pedagógicas de forma mais ampla o uso do

computador de maneira crítica, desde a concepção de uso à avaliação, pois o cidadão deve,

agora, receber uma educação que engendre as TDIC, sendo o computador um dos meios pelos

quais alunos e professores realizam a aprendizagem de forma significativa.

Em continuidade, a tese de doutorado de Orth (2003) intitulada Experiências teóricas

e práticas de formação e capacitação de professores em informática da educação em

nível universitário e básico, analisou as concepções teóricas e metodológicas que se fazem

presentes nas práticas de capacitação/formação de professores em Informática da Educação na

região metropolitana de Porto Alegre,

O estudo se debruçou no aporte teórico de formação/capacitação e pesquisa dos:

coordenadores, docentes formadores, docentes formados e docentes multiplicadores do

Laboratório de Estudos Cognitivos do Instituto de Psicologia da UFRGS e da Pontifícia
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Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUC-RS), ambas da região metropolitana de

Porto Alegre. Também foram incluídos nesse processo os subcentros e colégios referendados

por essas experiências de formação/capacitação na área ou de práticas de uso do computador

na escola.

O primeiro momento do estudo, evidenciou-se as ações desenvolvidas, na década de

noventa, pelos coordenadores, docentes orientadores, docentes orientados, egressos e a equipe

técnica de Informática da Educação da UFRGS bem como as categorias teóricas e práticas

que orientaram, na década de noventa, e ainda orientam os cursos de formação/capacitação de

professores em Informática da Educação dos referidos grupos, bem como de seus docentes

formadores, formandos e multiplicadores.

No segundo momento da pesquisa, Orth (2003) propôs novos processos de formação e

de capacitação inicial e continuada de professores em Informática da Educação, ancorados na

Filosofia da Linguagem que visam dar conta dos desafios que a sociedade contemporânea

vivencia.

Por último, mas não menos importante, destaca-se a pesquisa de dissertação de Santos

(2017), intitulada Uso pedagógico das TDIC: estudo de caso da formação continuada de

professores em serviço, em uma escola municipal da zona leste de São Paulo, apresentada

ao Programa de pós-graduação em Educação da Universidade Federal de São Paulo.

Ancorada no campo das políticas públicas e da formação de professores para o uso de

tecnologias na educação, a pesquisa de Santos (2017) trouxe análise do sujeito social POIE e

de sua formação em horário de serviço dos professores atrelada às TDIC. Nesse movimento, o

estudo em destaque situou-se na abordagem qualitativa, utilizando o método do estudo de

caso para a partir de instrumentos previamente selecionados pela pesquisadora, como o roteiro

de entrevista semiestruturada e a análise do PPP do lócus da pesquisa. O objetivo geral

consistiu em analisar e compreender a contribuição de um curso de formação continuada em

serviço (in loco) imbricado ao uso pedagógico das Tecnologias Digitais de Informação e

Comunicação (TDIC), em uma escola municipal da zona leste de São Paulo.

Amparada em um painel teórico que abarcou as perspectivas de uso educacional das

TDIC (VALENTE, 2002; UNESCO, 2009), o letramento digital e mediação partilhada

(PESCE e BRUNO, 2012), a aprendizagem colaborativa (BELLONI e GOMES, 2008), na

revitalização do horário de estudo como espaço tempo de discussões e planejamento coletivos

e colegiados (NÓVOA, 1999; DAVIS, 2012), o empoderamento (FREIRE, 2001b; 2003) e a



35

perspectiva dialógica (BAKHTIN, 2011; FREIRE, 2001; FREIRE e SHOR, 2001), a pesquisa

trouxe à baila o painel histórico do Programa de Informática Educativa (PROINFO), na Rede

Municipal de Educação de São Paulo, e a figura do Professor Orientador de Informática

Educativa (POIE), como formador na escola participante do estudo.

Alguns achados da pesquisa foram importantes para a construção da trajetória histórica

do POIE e de sua atuação na unidade escolar investigada. A partir dos depoimentos dos

participantes, o estudo sugeriu que o grupo docente participante da formação valoriza o

horário coletivo de estudo na escola, vendo-o como momento de formação, de interações e de

trocas de experiências. Ratificaram que a formação foi profícua no processo de

empoderamento (na acepção freireana) do grupo, contribuindo para a apropriação e uso

crítico-reflexivo das TDIC, inclusive nas práticas colaborativas entre docentes e o POIE, mas

que a infraestrutura e a falta de tempo para o planejamento são os principais limites apontados

pelo grupo para que práticas individuais e coletivas com o uso pedagógico das TDIC se

efetivem.

1.3 Mapeando o descritor Tecnologias Digitais da Informação e comunicação

O próximo descritor utilizado na busca foi Tecnologias Digitais da Informação e

Comunicação (TDIC). O interessante desse descritor é que nas plataformas SCIELO

obtivemos um número de 15 artigos sobre essa temática, mas procuramos nos atentar se essas

pesquisas traziam em seu escopo as TDIC aplicadas na educação e mais especificamente à

educação básica, relacionando o uso das TDIC à prática dos professores, ou seja, práticas

escolares em contextos mediados pelas TDIC. Assim configurou-se o quadro abaixo:

Quadro 2- Pesquisas sobre o descritor Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação (TDIC)

AUTOR/ANO TÍTULO INSTITUIÇÃO PUBLICAÇÃO

BERALDO, Rossana

Mary Fujarra; MACIEL,

Diva Albuquerque

2016

Competências do

professor no uso das

TDIC e de ambientes

virtuais.

UNB Artigo
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COSTA, Sandra Regina

Santana; DUQUEVIZ,

Barbara Cristina;

PEDROSA, Regina

Lúcia S.

2015

Tecnologias Digitais

como instrumentos

mediadores da

aprendizagem dos

nativos digitais

UNB Artigo

CABRAL, Ana Lúcia

Tinoco; LIMA, Nelci

Vieira de; ALBERT,

Sílvia

2019

TDIC na educação

básica: perspectivas e

desafios para as práticas

de ensino da escrita

UCS Artigo

SCHWARTZ, Antonio

Sandro; SARMENTO,

Helder B. de Moraes

2020

Tecnologias digitais de

informação e

comunicação (TDIC) e

processo de ensino

UFPR Artigo

LIMA, Márcio Roberto

de; NASCIMENTO,

Silvania Sousa

2016

Projeto UCA em

Tiradentes: significações

de duas professoras

quanto às tecnologias

digitais de informação e

comunicação no contexto

escolar

UFSJ Artigo

JOAQUIM, Bruno dos

Santos

2016

As TDIC na educação de

jovens e adultos: estudo

de caso da formação

continuada em serviço de

professores da Eja para o

uso educacional das

UNIFESP Dissertação
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tecnologias digitais da

informação e

comunicação

COSTA, Wallace Moura

da

2014

As Tecnologias digitais

da informação e

comunicação no ensino

de língua inglesa

UEPB Dissertação

LIMA, Ivonaldo Pereira

2016

As tecnologias digitais

de informação e

comunicação na prática

docente da Escola

Estadual Almeida

Cavalcanti

UFS Dissertação

PORTES, Suzana

Aparecida

2016

As tecnologias digitais

da informação e

comunicação na prática

docente: contribuições

para o processo de ensino

e aprendizagem

UNESP Dissertação

LOPES, Rosemara

Perpetua

2010

Formação para uso das

Tecnologias Digitais de

Informação e

Comunicação nas

licenciaturas das

Universidades Estaduais

Paulistas

UNESP Dissertação

CALABRIA, Thiago

Luis

2017

Ações formativas e a

integração das Tdic na

rede pública estadual em

UFPE Dissertação
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Pernambuco: entre a

inclusão digital e a

garantia do bom

desempenho

Fonte: Elaborado pela pesquisadora.

A pesquisa de Beraldo e Maciel (2016), que tem por título Competências do

professor no uso das TDIC e de ambientes virtuais, as pesquisadoras realizaram um estudo

com quatro professores do ensino médio de uma escola pública no Distrito Federal, que

utilizavam a plataforma Moodle desde 2006 em suas práticas.

Com o intuito de identificar as competências mobilizadas pelos professores com o uso

da plataforma Moodle, o estudo se valeu de entrevistas gravadas, análise documental, consulta

aos planos de aula e avaliação dos recursos tecnológicos. A análise construtivo-interpretativa

dos dados compilados pelas autoras da pesquisa contou com a sistematização de cinco

categorias, a saber: Sou autodidata, Sou motivado, Faço a diferença, Construo o novo e

Co-construo com o grupo.

Na pesquisa desenvolvida por Beraldo e Maciel (2016), eles relataram que os

resultados indicaram que a aprendizagem coletiva, o estabelecimento de recursos simbólicos e

os aspectos emocionais entre esses professores incidiram positivamente no desenvolvimento

de novas competências para lidar com ambientes virtuais.

Logo, na visão das autoras, aprender e ensinar utilizando o aparato tecnológico requer

a reflexão dos professores para assumirem um novo papel no processo de ensino

aprendizagem, o que envolve uma mudança pessoal e cultural e nesse processo, os saberes

mobilizados pelos docentes são fundantes para a consolidação de práticas escolares reflexivas

mediadas pelas TDIC.

Na esteira das práticas mediadas pelas TDIC, o artigo intitulado Tecnologias Digitais

como instrumentos mediadores da aprendizagem dos nativos digitais, das autoras Costa;

Duqueviz e Pedroza (2015), situou as TDIC como instrumentos de mediação na

aprendizagem, principalmente ao público designado como nativos digitais, sinalizando que as

tecnologias contribuem para a construção da subjetividade desses jovens aprendizes.

As pesquisadoras ampararam-se no conceito de mediação de Vygotsky (1930,

1934/2001) e evidenciaram que a mediação pode ocorrer por meio de um instrumento e assim
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as tecnologias aparecem como esses artefatos contribuem para o alargamento da

aprendizagem. Costa; Duqueviz e Pedroza (2015) discorreram também em seu artigo, que é

preciso levar em consideração as mudanças nas interações sociais na sociedade

contemporânea e para fundamentar tal perspectiva as pesquisadoras apoiam-se em autores

como Buckingham (2009, 2010), Delors (1998), Franco (2013), Koutropoulos (2011), Palfrey

e Gasser (2011), Rossato (2014).

O ponto chave desse texto é o público para o qual a pesquisa se propôs a pesquisar,

relacionando os modos de aprendizagem desses nativos digitais com as TDIC e os

conhecimentos produzidos. E nos resultados do estudo bibliográfico realizado, apontaram que

as TDIC são instrumentos mediadores da aprendizagem, principalmente no que diz respeito

ao conhecer e ao fazer, e, também, para acessar a cultura tecnopopular, embora tal

potencialidade seja pouco utilizada na escola.

Em continuidade, a pesquisa de Cabral; Lima e Albert (2019) intitulada TDIC na

educação básica: perspectivas e desafios para as práticas de ensino da escrita, contribui

com um panorama de como as TDIC e como as abordagens para o ensino de escrita

preconizadas pelos PCNs se imbricam no contexto de sala de aula. O texto das autoras

também trouxe à baila a Base Nacional Comum Curricular – BNCC (BRASIL, 2018), mais

recente documento norteador da educação básica no Brasil, conferindo centralidade aos

multiletramentos, fazendo das TDIC protagonistas de muitos processos educativos. Nesse

sentido, o trabalho de Cabral; Lima e Albert (2019) focalizou as TDIC nas práticas de escrita

e identificou o que estabelece a BNCC aos gêneros digitais e à inserção das TDIC para

Língua Portuguesa, e, nesse contexto, o ensino e a aprendizagem da escrita.

A pesquisa dialogou com autores que tratam de questões de multiletramentos e

multimodalidade no ensino (ROJO, 2013; 2016; ROJO; MELO, 2014; ROJO; BARBOSA,

2015; PIMENTA & BOMFANTE DOS SANTOS, 2017) e da escrita (COULMAS, 2014;

FLUSSER, [1989; 2010) considerando a interação e o processo de autoria, apresentou

reflexões sobre perspectivas e desafios para as práticas de escrita na escola e propõe possíveis

estratégias de ensino da escrita a partir da aplicação das práticas de linguagem usadas no

studio gram, rede social na qual o estudo buscou analisar as postagens dos estudantes

pesquisados, identificando essa interação como potenciais processos multimodais de

produção de sentidos.
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Por sua vez, as reflexões e as propostas apresentadas no texto apontaram para a

importância de inserção das TDIC como forma de envolver os estudantes nas práticas de

escrita, fazendo com que eles assumam o papel de curadores e autores nas práticas de escrita e

sinalizou também a importância da formação do docente para atuar em um mundo

primordialmente tecnológico, cujas premissas e processos os estudantes, nativos digitais se

apropriam.

Schuartz e Sarmento (2020) com o trabalho intitulado Tecnologias digitais de

informação e comunicação (TDIC) e processo de ensino, apresentaram os resultados da

pesquisa de doutorado com objetivo de identificar as TDIC utilizadas pelos professores dos

cursos de Serviço Social nos processos de ensino e aprendizagem.

A investigação dos autores elaborou e utilizou como instrumento de coleta de dados

um questionário on-line aplicado a um coletivo de professores vinculados a Instituições de

Ensino Superior (IES) públicas que oferecem graduação em Serviço Social no estado do

Paraná. Além do objetivo principal que era identificar as TDIC utilizadas nos cursos de

serviço social em nível de graduação, a pesquisa também procurou investigar em que medida

esses artefatos digitais estão sendo utilizados na formação dos futuros assistentes sociais,

posicionando-os em relação aos níveis de certificação das competências pedagógicas em

TDIC.

Os pesquisadores Schuartz e Sarmento (2020) amparados em Costa et al. (2012)

classificam as competências em TDIC em três níveis e apresentam didaticamente os

pressupostos de formação necessários para a certificação para o uso das TDIC. São os níveis:

1- Competências digitais: utiliza instrumentalmente as TDIC como ferramentas funcionais no

seu contexto profissional. 2- Competências pedagógicas em TDIC: integra as TDIC como

recursos pedagógicos, mobilizando-as para o desenvolvimento de estratégias de ensino e de

aprendizagem, numa perspectiva de melhoria das aprendizagens dos alunos. E 3-

Competências pedagógicas em TDIC nível avançado: inova práticas pedagógicas com as

TDIC, mobilizando as suas experiências e reflexões, no sentido de partilha e colaboração com

a comunidade educativa e numa perspectiva investigativa.

Em conclusão, os autores afirmaram de acordo com os dados levantados pela pesquisa,

que as TDIC no lócus no qual foi desenvolvida a investigação, têm sido utilizadas para o

ensino e, nesse sentido, se limitado à tríade formada por computador, projetor multimídia e

editor de slides (PowerPoint), ancoradas na Internet. E que em virtude da não apropriação (e o
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não uso) de outros recursos em tecnologias para além desse tripé as TDIC adquiri um viés

instrumental no processo de ensino.

Lima e Nascimento (2016), com o trabalho intitulado Projeto UCA em Tiradentes:

significações de duas professoras quanto às tecnologias digitais de informação e

comunicação no contexto escolar, enfocou as possíveis influências do Projeto Um

Computador por Aluno (UCA) na apropriação docente das Tecnologias Digitais de

Informação e Comunicação TDIC e nas práticas pedagógicas a partir das experiências no

Projeto UCA em uma escola de Tiradentes (MG) sob a ótica de duas professoras que

partilharam suas impressões sobre o programa no recorte temporal do ano de 2011.

Os pesquisadores ampararam-se em (BARDIN, 1977) para a análise de conteúdo

obtida através das entrevistas realizadas com as participantes da pesquisa e se apoiaram em

(GEE, 1999; 2001) para proceder quanto análise crítica de discurso e quanto às sintetizações

dos dados, utilizando o auxílio do software Atlas. Segundo Lima e Nascimento (2016), os

dados empíricos foram codificados em unidades de significados que buscaram evidenciar as

condições de infraestrutura tecnológica oportunizadas pelo Projeto UCA, as percepções

docentes sobre o Projeto e suas ações de formação, os principais impactos culturais

vivenciados pelas professoras, além dos desdobramentos associados nas práticas pedagógicas

empreendidas com as TDIC no ambiente escolar.

Nessa direção, os pesquisadores chegaram à conclusão, tendo em vista a coleta dos

dados empíricos obtidos por meio dos instrumentos de pesquisa, que as ações do Projeto UCA

não foram suficientes para estimular a apropriação docente das TDIC, que a reconfiguração

das práticas pedagógicas e a instauração de uma cultura digital não aconteceu como o

esperado, tendo em vista o baixo aproveitamento do potencial das TDIC associado a um

cenário precário para a implantação da política na escola estudada.

Na dissertação produzida por Joaquim (2016), intitulada As TDIC na educação de

jovens e adultos: estudo de caso da formação continuada em serviço de professores da

EJA para o uso educacional das tecnologias digitais da informação e comunicação, nos

permite compreender o diálogo estabelecido pelo autor entre as TDIC e a EJA no contexto da

formação em serviço dos professores que atuam nesse ciclo de ensino.

A pesquisa procurou compreender se e como o curso de formação de professor

“Mídias Digitais na Educação de Jovens e Adultos”, realizado em um Centro Educacional de

Educação de Jovens e Adultos (CEEJA), contribuiu para o repensar da prática docente dos
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sujeitos participantes do curso, de modo a empoderar os professores, ao situar sua prática em

uma perspectiva autoral por meio da utilização crítica das Tecnologias Digitais da Informação

e da comunicação.

Nesse movimento, Joaquim (2016) apontou como um dos achados de sua pesquisa,

cuja centralidade aborda um ciclo de ensino ainda pouco afetado pelo uso das TDIC no

contexto educacional, discutiu o sentido de empoderamento por parte dos professores para o

uso crítico das TDIC de forma que os docentes se sentissem amparados em suas práticas

escolares. O instrumentos do estudo para a coleta de dados consistiram na análise documental

do projeto político-pedagógico da escola, do plano do curso, elaborado e ministrado pelo

pesquisador enquanto atuava como professor coordenador do CEEJA investigado, e dos

planos de oficinas elaborados pelos professores ao final do curso de formação, além da análise

temática de conteúdo dos depoimentos de sete sujeitos participantes do curso, sendo seis

professores e um coordenador, entrevistados por meio de questionário semiestruturado.

No que se refere aos resultados obtidos da pesquisa, o pesquisador apontou que houve

avanços no repensar dos docentes sobre suas práticas, na medida em que há relatos de

experiências práticas transformadas ou impulsionadas pelas discussões oferecidas pelo curso.

Todavia, Joaquim (2016) sugere que os limites como os diferentes níveis de apropriação

tecnológica dos docentes, havendo um pequeno grupo mais mobilizado na direção do uso

educacional crítico e inovador das TDIC e outro ainda centrado em uma perspectiva

instrumental e não autoral, erguida sobre uma incipiente alfabetização digital revelaram que o

curso analisado pelo pesquisador não atingiu a totalidade de seu objetivo, porém havia

indícios que revelaram a importância da formação analisada na pesquisa, como um

fortalecimento de um processo de mobilização para o uso das TDIC na instituição em

contexto.

Na esteira da aplicabilidade das TDIC no contexto da sala de aula, Costa (2014)

destacou em sua dissertação intitulada As Tecnologias digitais da informação e

comunicação no ensino de língua inglesa, que as constantes transformações ocorridas na

sociedade provocou um vertiginoso crescimento do acesso ao uso das tecnologias na

educação pública brasileira e nessa direção, sua pesquisa se debruçou em questões

contemporâneas que consistiam em saber como preparar a recente geração de nativos digitais

na atual sociedade global norteada pela revolução do conhecimento e de que forma o domínio

da língua inglesa se localizava no currículo escolar na era da informação e da comunicação. O
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método de ensino tradicional do inglês que toma como foco o método instrumental por meio

da gramática e da tradução, segundo o pesquisador, ainda perdura na maioria das escolas

públicas do país e tem sido bastante desmotivador para os alunos e, consequentemente,

ineficaz na aprendizagem.

O estudo procurou abordar a importância do uso das tecnologias digitais da

informação e comunicação (TDIC) como ferramenta e suporte para contribuir com a melhora

da qualidade do ensino da língua inglesa para os alunos de escola pública na Escola

Municipal Elita Barbosa da Fonseca da cidade de Tangará/RN.

Lima (2016) produziu sua dissertação intitulada As tecnologias digitais de

informação e comunicação na prática docente da Escola Estadual Almeida Cavalcanti,

buscou compreender o uso nas práticas de ensino desenvolvida no 9º ano, turma B, da Escola

Estadual Almeida Cavalcanti (EEAC). Dentro desse contexto, a pesquisa de cunho qualitativo

se respaldou no método de um estudo de caso, ancorado numa abordagem exploratória e

descritiva. A ênfase na prática docente dos professores da EEAC foi o eixo norteador da

investigação e para o mapeamento dessas práticas pedagógicas amparadas pelas TDIC,

utilizou-se diversos instrumentos de coleta de dados, como por exemplo, produções textuais

elaboradas pelos professores participantes da pesquisa com a finalidade de levantar dados

iniciais sobre suas práticas de ensino. O pesquisador também valeu-se de observações

sistemáticas de 163 aulas dos professores participantes da pesquisa, objetivando conhecer, de

perto, como eles utilizavam as TDIC no processo de ensino e aprendizagem desenvolvido no

locus de investigação, a utilização de entrevistas para buscar, com riqueza de detalhes,

informações sobre a concepção desses professores em relação a prática docente apoiada pelas

TDIC, documentos referentes ao planejamento de ensino dos professores e por último a

Proposta Pedagógica da escola com finalidade de saber sobre integração das TDIC no

cotidiano escolar.

Munido desses instrumentos de coleta, recorreu à análise de conteúdo evidenciando os

resultados obtidos. A partir desses dados, o pesquisador concluiu que há a necessidade de se

repensar a metodologia na prática docente em relação ao uso das TDIC em sala de aula dos

sujeitos implicados na pesquisa. Além disso, sua investigação enfatizou a partir dos

resultados, que as TDIC assumem um caráter tecnicista no processo de ensino.

Em conformidade com Portes (2016), a produção de sua dissertação intitulada As

tecnologias digitais da informação e comunicação na prática docente: contribuições para
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o processo de ensino e aprendizagem, apresentada ao Programa de Pós-graduação em

educação da UNESP, apoiada na apresentação de uma sequência didática que objetivava

amparar os professores participantes da pesquisa quanto ao uso das TDIC disponíveis nas

escolas e através da metodologia da pesquisa participante experimental, analisou os alunos do

4° ano do Ensino Fundamental I.

Como instrumentos de coleta da pesquisa, Portes (2016) contou com questionários

aplicados com os sujeitos participantes da pesquisa, aplicação de sequência didática com

ênfase na articulação das TDIC ao currículo e ao processo de ensino e aprendizagem e no

cruzamento dos resultados alcançados através dos procedimentos adotados pela pesquisadora.

A análise desses dados obtidos permitiu à autora da dissertação concluir que por meio de uma

sequência didática articulada às TDIC, elaborada e pensada nos moldes de um ensino

culturalista das tecnologias, que os alunos envolvidos no processo conseguiram avançar para

além da fluência tecnológica e compreender como os processos de ensino e aprendizagem

podem ser potencializados pelo uso das TDIC no contexto educacional.

Lopes (2010) com seu trabalho de dissertação intitulado Formação para uso das

Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação nas licenciaturas das Universidades

Estaduais Paulistas, buscou responder se os cursos de licenciatura estão formando

professores para utilizar as Tecnologias. Esta pesquisa desenhou um painel diferente no

quadro de revisão de literatura pelo fato de abordar em que medida os cursos de licenciatura

de determinadas universidades estaduais paulistas incluíam em seus currículos a formação dos

futuros professores para o uso das TDIC em sala de aula.

Ancorada na abordagem qualitativa de pesquisa, a investigação também contou com

procedimentos de cunho quantitativos para sistematizar os dados. Inicialmente, a

pesquisadora analisou as grades curriculares, ementas e programas de ensino de 123 cursos de

formação de professores das três universidades estaduais paulistas, constatando ocorrência das

referidas tecnologias nas disciplinas obrigatórias e optativas dos cursos, em seguida analisou

os projetos pedagógicos de seis cursos da Área de Exatas de uma das universidades.

Os achados da pesquisa de Lopes (2010) permitiram identificar que as ocorrências das

TDIC enquanto disciplinas integradas ao currículo das universidades pesquisadas aparecem

em maior número nas disciplinas optativas dos cursos. No tocante aos seis cursos da Área de

Exatas analisados pela pesquisadora, os resultados permitiram constatar indícios de propostas

de formação do professor para o uso das TDIC em dois dos seis cursos focalizados, ambos de
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Matemática. Além de identificar de que maneira as TDIC situam-se nos currículos dos cursos

de graduação pesquisados, Lopes (2010) procurou também analisar em que medida esses

programas de formação de futuros professores adotam a perspectiva instrumental do uso das

TDIC e a perspectiva culturalista das referidas tecnologias.

Nesse sentido, a investigação de Lopes (2010) apontou que para localizar as

perspectivas adotadas pelos programas de ensino não anunciam em que medida cada

perspectiva é trabalhada para formação do uso das TDIC desses professores e que para se

tentar definir esse dado, foi necessário ir além da análise documental para responder se e

como esses dois cursos da área de exatas se apropriam das concepções inerentes às TDIC.

E por fim, a busca pelo descritor TDIC nos bancos e repositórios de dados, permitiu

chegar ao trabalho de dissertação de Calabria (2017) intitulado Ações formativas e a

integração das TDIC na rede pública estadual em Pernambuco: entre a inclusão digital e

a garantia do bom desempenho. Nessa dissertação, o objetivo central do pesquisador

concentrou-se em analisar as ações formativas de professores desenvolvidas pela Secretaria

Estadual de Educação de Pernambuco (SEDUC/PE) que tinham como finalidade possibilitar a

integração das TDIC à prática de seus professores da rede de educação em tela. Para a

realização desse empreendimento, o pesquisador focou nas ações formativas vinculadas aos

programas MenteInovadora e ProInfo. Amparando-se em (GATTI, 2008), que define como

ação formativa tudo aquilo que ofereça uma oportunidade de informação, reflexão, discussão,

trocas que favoreçam o aprimoramento profissional e pessoal, o pesquisador também filiou-se

à abordagem teórica de (FREIRE, 2013) que defende a necessidade, tendo em vista a

condição inacabamento do homem, da educação permanente.

Calabria (2017) também analisou os Parâmetros de Formação Docente (2015) e o

Plano Estadual de Educação (2015) enquanto documentos norteadores da política de formação

continuada da Rede Pública Estadual de Pernambuco, lançando mão do método de pesquisa

exploratória para identificar quais ações formativa, desenvolvidas pela SEDUC e em parceria

com outras instituições, se enquadravam na proposta de sua investigação. No que se refere aos

procedimentos de análise, o pesquisador se deteve em três categorias de análise: Lógica

instrumental, lógica da performatividade e lógica crítica, observando os pressupostos teóricos,

os objetivos e as estratégias contidos nas ações formativas identificadas.

A pesquisa revelou, que a natureza jurídica das instituições (pública/privada)

influenciou no processo de elaboração e execução das ações formativas e que nessa
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perspectiva, de acordo com os dados analisados, a iniciativa privada, promoveu um tipo de

formação associada às lógicas instrumentais e da performatividade. Nesse tipo de formação o

eixo estruturante das ações são exames estandardizados, mas que na esfera jurídica vinculada

à iniciativa pública, a formação dos professores possui uma maior proximidade com a lógica

crítica, buscando ir além da racionalidade técnica.

1.4 Mapeando o descritor Letramento digital

Para o descritor letramento digital, compilamos as seguintes pesquisas, dentre elas

duas teses, duas dissertações e dois artigos.

Quadro 3 – Pesquisas sobre o Letramento digital

AUTOR/ANO TÍTULO INSTITUIÇÃO PUBLICAÇÃO

PINHEIRO, Regina

Cláudia

2018

Conceitos e modelos de

letramento digital: o que

escolas de ensino

fundamental adotam?

UECE Artigo

BUZATO, Marcelo El

Khouri

2008

Inclusão digital como

invenção do quotidiano:

um estudo de caso

UFGD Artigo

BORGES

Flávia Girardo Botelho

2013

A construção do

letramento digital em

crianças em fase de

alfabetização

UFPE Tese

UEPB Dissertação
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SILVA, Ana Paula

Olegário da

2016

Facebook e letramento

digital: novas produções

textuais e pedagogias na

educação básica

SANTOS, Edilene

Araújo dos

2016

Práticas de letramento

digital nas escolas

municipais de ensino

fundamental de Patos/PB

UEPB Dissertação

Fonte: Elaborado pela pesquisadora.

No campo do letramento digital, a busca pelas pesquisas que versavam sobre o tema,

resultou no trabalho de Pinheiro (2018) intitulado Conceitos e modelos de letramento

digital: o que escolas de ensino fundamental adotam? Seu texto objetivou descrever e

analisar as práticas de letramento digital de alunos do Ensino Fundamental, desenvolvidas nas

aulas de Português no laboratório de informática, a fim de identificar o modelo de letramento

e a concepção de letramento digital subjacentes a essas práticas.

Para tanto, a autora adotou a metodologia do estudo de caso e utilizou os seguintes

instrumentos/técnicas para construção dos dados, questionário aplicado aos profissionais do

laboratório de informática, a observação das aulas de Português realizadas no laboratório de

informática e entrevista com os alunos. Os resultados da pesquisa de Pinheiro (2018)

sinalizaram que, as práticas de letramento digital exercidas pelos alunos nas escolas

investigadas têm como base um conceito de letramento que considera a escrita como âncora

dessas práticas e se apoiam no modelo autônomo de letramento.

Buzato (2008) em artigo intitulado Inclusão digital como invenção do quotidiano:

um estudo de caso, que emanou de sua pesquisa de doutorado em Linguística Aplicada do

Instituto de Estudos da Linguagem da Universidade Estadual de Campinas (IEL-UNICAMP),

apresentou de forma resumida, os resultados de um estudo de caso adotado no movimento de

pesquisa de seu doutorado sob a égide da inclusão digital sujeitos.

Borges (2013) com tese intitulada A construção do letramento digital em crianças

em fase de alfabetização, abordou sobre letramento digital entre crianças da cidade de
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Recife‐PE. O estudo foi realizado em dois momentos: antes da Alfabetização (2010) e

durante este processo (2011) e o grupo de sujeitos implicados na investigação foi composto

por crianças da rede pública e privada de ensino, na mesma fase de alfabetização. Com o

objetivo de descrever como ocorre a aquisição do letramento digital de crianças,

anteriormente e durante o processo de Alfabetização, Borges (2013) elaborou um conjunto de

testes, construídos a partir das habilidades linguístico‐cognitivas envolvidas na aquisição do

letramento digital.

Os resultados de sua investigação apontaram que todas as crianças do estudo

apresentaram melhores resultados no segundo ano da coleta de dados, autorizando a

pesquisadora a afirmar que a relação entre avanços na escolaridade, idade e experiências na

hipermídia tendem a fomentar eventos de letramento digital.

A prática metodológica do educador de Língua Portuguesa nas aulas de produção

textual configurou-se o objeto de estudo da dissertação produzida por Silva (2016), intitulada

Facebook e letramento digital: novas produções textuais e pedagogias na educação

básica.

Nesse estudo a pesquisadora analisou os desafios da escola no cenário de inclusão

digital propiciados pelo uso do computador e da internet, bem como a inserção destas

tecnologias nas aulas de português dos sujeitos investigados. Amparada no pressuposto

metodológico da pesquisa-ação, Silva (2016) realizou um estudo no qual foram sujeitos da

pesquisa vinte e um alunos e a professora de Língua Portuguesa. O lócus da pesquisa foi uma

escola pública localizada no município de Cacimba de Dentro-PB. Como resultados, a

pesquisa apresentou a viabilidade de utilizar os espaços virtuais como ambiente de

aprendizagem, a exemplo do grupo do Facebook, utilizado como ferramenta metodológica

para os conteúdos de produção textual e incluir o letramento digital no espaço escolar.

O trabalho de Santos (2016) intitulado Práticas de Letramento Digital nas Escolas

de Ensino Fundamental de Patos-PB, teve como objetivo observar as práticas de letramento

digital desenvolvidas nas escolas da Rede Pública Municipal de Ensino Fundamental de

Patos-PB e identificar as concepções dos docentes em relação ao projeto pedagógico das

escolas acerca da importância do letramento digital, buscando refletir sobre a infraestrutura

disponível e a frequência com que as tecnologias têm sido utilizadas junto às práticas de

leitura e escrita em sala de aula.



49

A metodologia adotada foi a quanti-qualitativo, com enfoque misto, que envolveu a

pesquisa bibliográfica, documental e de campo, de natureza exploratória, descritiva e

explicativa, a partir das contribuições teóricas de autores, como: Araújo (2008), Cagliari

(2004), Lajolo e Zilberman (1982), Lévy (1996), Silva (2003), Soares (2004). A pesquisa de

Santos (2016) foi realizada em 12 escolas municipais. A pesquisadora constatou a partir dos

dados obtidos que boa parte das escolas dispõe de laboratórios de informática e professores

com formação inicial e continuada, em nível de pós-graduação lato sensu, favorecendo o

desenvolvimento de práticas de leitura e escrita envolvendo tecnologias digitais.

1.5 Mapeando o descritor Empoderamento freireano e o descritor Memórias e saberes

Para o descritor empoderamento freireano apresentamos duas teses, uma dissertação e

um artigo que deslinda sobre a questão do empoderamento à luz da acepção freireana. E na

busca pelo descritor Memórias e Saberes, apresentamos uma tese e três dissertações sobre o

assunto. Nessa direção, obtivemos os seguintes resultados compilados no quadro abaixo.

Quadro 4 – Empoderamento freireano e memórias e saberes

AUTOR/ANO TÍTULO INSTITUIÇÃO PUBLICAÇÃO

BATISTA, Valter Pedro

2016

Cibercultura e educação

escolar: estudo de caso

de um curso de formação

continuada em serviço na

aula de trabalho

pedagógico coletivo

(ATPC) de uma escola da

rede estadual de São

Paulo

UNIFESP Dissertação

CUNHA, Regina Ribeiro

2010

Educação libertadora

como possibilidade de

empowerment de pessoas

estomizadas: desafio ao

cuidado de enfermagem

UFSC Tese
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BRAGA, Maria

Margarete Sampaio de

Carvalho

2012

Prática pedagógica

docente-discente e

humanização:

contribuição de Paulo

Freire para a escola

pública

UFPE Tese

OLIVEIRA, Werley

Carlos de

2020

Envelhecimento e

inclusão digital:

autonomia e

empoderamento à luz da

pedagogia crítica

freireana

PUC/SP Artigo

RODRIGUES, Maria de

Fatima Baldez

2012

Tempo, memórias e

saberes: histórias de

professores e suas

tecnologias

FURG Dissertação

FRAGA, Suzete Morém

de

2018

Ecologia dos saberes:

narrativas de memórias

sobre as interações

acadêmicas

UNILASALLE Dissertação

SILVA, Maria Lucia da

2016

Memória dos professores

negros e negras da

UNILAB: tecendo

saberes e práxis

antirracistas

UNINOVE Tese

OLIVEIRA, Silvia do

Nascimento

2013

Memórias de saberes

construídos no processo

de se constituir professor

UFPA Dissertação
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em Vila que Era

(BRAGANÇA-PARÁ)

Fonte: Elaborado pela pesquisadora.

A dissertação de Batista (2016) intitulada Cibercultura e educação escolar: estudo

de caso de um curso de formação continuada em serviço na aula de trabalho pedagógico

coletivo (ATPC) de uma escola da rede estadual de São Paulo, analisou determinado curso

de formação continuada em serviço de uma escola da rede estadual de São Paulo, durante o

horário de trabalho coletivo dos professores e gestão escolar. O pesquisador encontrou

indícios de empoderamento por parte dos professores no que se refere a aplicação dos

conceitos trabalhados no decorrer do curso intitulado “Cibercultura e prática docente''.

Valendo-se da abordagem qualitativa de pesquisa e do procedimento metodológico de

análise documental das ATPC (aulas de trabalho pedagógico coletivo) do curso em contexto,

Batista (2016) também recorreu ao instrumento de coleta de dados na qualidade de entrevistas

semiestruturadas, questionários sobre o curso aplicado no local de pesquisa e no depoimento

de cinco professores da escola na qual a investigação foi realizada. Os achados da pesquisa,

segundo o próprio autor, permitiram confirmar a suposição de que o curso aplicado aos

professores tenha contribuído para o empoderamento dos sujeitos pesquisados.

E ainda segundo Batista (2016), os resultados obtidos sinalizaram dois desafios

específicos à experiência, que seriam em primeiro plano a necessidade de se ampliar a

fluência tecnológica dos docentes, bem como a leitura crítica dos estruturantes tecnológicos,

percebendo sua potência e suas contradições, no campo da educação; e em segundo plano,

mas não menos importante, ampliar o tempo de formação continuada dos docentes, porém,

nesse aspecto, o pesquisador traz à baila que tal desafio extrapola o âmbito de ação imediata

das unidades escolares, por resvalar as questões afeitas às políticas públicas de formação de

professores.

Cunha (2010) desenvolveu sua tese de doutorado com pessoas estomizadas sob a ótica

do empoderamento freireano, e sob essa perspectiva, em seu trabalho intitulado Educação

libertadora como possibilidade de empowerment de pessoas estomizadas: desafio ao

cuidado de enfermagem percorreu um caminho metodológico de sete círculos dialógicos em

encontros consecutivos com pessoas estomizadas no período de abril de 2009 a fevereiro de

2010. O contexto da pesquisa localizou-se no município de Belém, capital do estado do Pará e

contou com três momentos dialéticos e interdisciplinarmente entrelaçados: Investigação dos
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Temas Geradores, Codificação e Descodificação e Desvelamento Crítico. Nesses encontros,

segundo Cunha (2010), o levantamento de 12 temas geradores que por meio da vivência em

círculos dialógicos de educação libertadora, procurou desenvolver o empoderamento

(empowerment) da pessoa estomizada à luz das contribuições sobre o empoderamento na

acepção freireana.

As conclusões da pesquisa Cunha (2010) permitiram evidenciar que as pessoas

estomizadas conseguiram refletir sobre sua realidade, apreendendo a importância de seu papel

social por meio de círculos dialógicos e que a educação libertadora constitui uma das

possibilidades de empoderamento (empowerment) individual e coletivo revelando o início de

um processo de transformação no contexto social dos sujeitos implicados.

A tese intitulada Prática pedagógica docente-discente e humanização:

contribuição de Paulo Freire para a escola pública, da pesquisadora Braga (2012), propôs

discutir as contribuições de Paulo Freire e sua pedagogia humanizadora na relação docente e

discente de determinada escola pública. O trajeto teórico metodológico assumido para o

desenvolvimento da investigação de Braga (2012) recaiu sobre a fenomenologia dialética

enquanto o estudo de caso do tipo etnográfico permitiu a análise das práticas pedagógicas no

interior do lócus de pesquisa. À luz da análise documental utilizando fontes do sistema de

ensino e aqueles documentos gerados ou recepcionados pela escola selecionada para a

aplicação do estudo, a pesquisadora também lançou mão da realização de entrevistas e a

observação participante para a coleta de dados. Para a organização e tratamento dos dados, a

pesquisadora recorreu à Análise de Conteúdo apoiada em (BARDIN, 2008).

Nesse movimento, os resultados da investigação de Braga (2012), a leitura assumiu a

função nuclear na proposição, organização e vivência nos processos de produção do

conhecimento, transversalizando o trabalho das professoras/estudantes. Além disso, segundo a

autora, a leitura se traduziu em atitude de respeito, curiosidade, autoria e empoderamento,

constituindo-se como ato de experiência existencial, uma vez que o ato de ler se encontra

articulado ao modo de ser, viver e estar no mundo dos sujeitos sociais pesquisados.

Por sua vez, o artigo de Oliveira (2020) intitulado Envelhecimento e inclusão digital:

autonomia e empoderamento à luz da pedagogia crítica freireana, emanado de uma

pesquisa desenvolvida em nível de pós-doutoramento em Educação, consistiu num estudo

teórico-conceitual e contribuiu para o campo uma vez que, a abordagem utilizada pelo

pesquisador inseriu no cenário educacional os sujeitos sociais da faixa etária considerada a
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melhor idade (60 anos ou mais). Seu estudo ancorou-se no conceito de empoderamento

freireano e evidenciou os processos de apropriação dos participantes da pesquisa em relação

às TDIC e sob tríade conceitual apresentada – inclusão digital do idoso, aprendizagem ao

longo da vida, empoderamento – Oliveira (2020) apontou argumentos conceituais para

melhor compreender as possíveis contribuições da inclusão digital da pessoa idosa em uma

sociedade marcada pelo fortalecimento das linguagens hipermidiáticas junto às práticas

sociais.

Rodrigues (2012) buscou discutir em sua pesquisa intitulada Tempo, memórias e

saberes: histórias de professores e suas tecnologias, como a participação no Grupo de

Estudos Inclusão Tecnológica - GEITEC contribuiu na reconfiguração das histórias que

constituem os professores que dele participam. O grupo de estudos visava buscar nas suas

atividades, problematizar o imbricamento das tecnologias digitais e de metodologias de

ensino/aprendizagem em ambientes educativos tendo na discussão e na experimentação, com

ferramentas da tecnologia digital.

Para sustentar a busca da pesquisadora por compreender o tempo, as memórias e os

saberes que compõem as histórias dos professores e as suas tecnologias, Rodrigues (2012)

analisou o conversar de professores da Educação Básica, graduandos de cursos de licenciatura

e pós-graduandos da FURG nas reuniões mensais do grupo de estudos e nas postagens

realizadas no blog do GEITEC.

Os resultados de sua investigação sinalizaram que investigar o conversar do GEITEC

evidenciou que as histórias formam culturas e que romper com as mesmas é constituir uma

outra cultura. Além disso, analisando as histórias colhidas a pesquisadora percebeu que as

experiências e os saberes construídos ao longo da vida delineiam histórias de professores,

fundamentando sua prática e a maneira como fazem uso das tecnologias, que o estar em um

grupo de estudos tem permitido aos que dele participam questionar o seu próprio fazer e

trazemos como hipótese de nosso estudo que são as perguntas que fazemos sobre o que

fazemos que propiciam o rompimento, permitindo com isso o contar de outras histórias.

Fraga (2018) abordou em sua pesquisa de dissertação intitulada Ecologia dos saberes:

narrativas de memórias sobre as interações acadêmicas, a temática das memórias das

interações acadêmicas (IAs), praticadas na UFRGS, e do Núcleo de Convênios que está

implicado nessa relação. O mote de sua investigação evocou as memórias, através da História

Oral, dos atores envolvidos na relação universidade/sociedade na produção de uma memória
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social e na estruturação de uma ecologia de saberes na universidade, a partir de três casos

relacionados à trilogia ensino-pesquisa-extensão da UFRGS no período de 2011 a 2015.

A metodologia de sua pesquisa de natureza qualitativa, realizou um levantamento

documental do período de abrangência da pesquisa com seus detalhamentos, assim como

entrevistas de História Oral com as pessoas envolvidas com as IAs. O resultado da

investigação realizada por Fraga (2018) permitiu inferir que no ambiente da universidade

transita a compreensão e o partilhar das visões de mundo, assim como ocorre a extensão, com

projetos e ações extramuros da universidade no diálogo progressivo entre o saber científico e

os saberes leigos e populares. A partir da relação dialógica, constatou-se o amadurecimento

nas relações da universidade/sociedade como um todo, evidenciando as transformações

focadas nos interesses e nas necessidades emergentes da população.

Silva (2016) com seu trabalho intitulado Memória dos professores negros e negras

da UNILAB: tecendo saberes e práxis antirracistas, investigou a invisibilidade dos

professores (as) negros (as) na universidade pública brasileira, tendo como território a

Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (UNILAB), criada em

2010, com o propósito de inclusão de alunos e professores brasileiros e africanos.

Para encontrar resposta para a questão central de sua pesquisa, Silva (2016) conheceu

a história de vida de seis professores negros brasileiros e africanos que atuavam na UNILAB

no período em que ocorreu a investigação, com objetivo de compreender a trajetória dos

professores (as) negros (as) e negras e procurou desvelar se essa presença ínfima é produzida

pelo racismo. Além disso, a pesquisadora objetivou também conhecer se a UNILAB estava

incluindo mais professores negros que a média nacional das universidades, que não ultrapassa

1,0%.

Oliveira (2013) desenvolveu sua dissertação no campo dos saberes e linguagens da

Amazônia, cujo trabalho carrega o título Memórias de saberes construídos no processo de

se constituir professor em Vila que Era (BRAGANÇA-PARÁ). O estudo apresentou o

registro e reflexões sobre a trajetória de formação docente de um professor do campo

aposentado que atuou na década de 80 e 90 na Localidade de Vila Que Era, próximo ao

Município de Bragança, nordeste do Estado do Pará, Brasil. Como fonte para recontar e

relembrar parte de sua trajetória docente foi necessário rememorar as histórias de vida do

sujeito em questão, sendo a memória um elemento revitalizador de lembranças. Para esse

estudo foi preciso percorrer pela trajetória da Educação do Campo no Brasil, na perspectiva
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de visualizar se as políticas públicas que foram desenvolvidas atendem as necessidades desse

segmento e de que maneira essas políticas contemplaram a formação continuada de

professores no Brasil.

Respaldada nos aportes qualitativos para a produção dos dados, foi realizado trabalho

de campo com entrevistas parcialmente estruturadas, com observação participante, que

analisou através de narrativas do entrevistado que, ao relembrar as histórias de vida sua e da

localidade, indicam o processo de constituir professor e traçar um perfil identitário do mesmo,

levando em consideração a importância que esta localidade representa para seus moradores,

haja vista que a mesma possui 400 anos de existência, e carrega consigo, uma enorme história

de tradição religiosa e cultural. Para suporte teórico, Oliveira (2013) dialogou com alguns

teóricos que discutem sobre identidade, formação de professores, memórias, educação do

campo como Almeida (2007), Brandão (1988), Boaventura (2004), Bosi (2004), Caldart,

Josso (2004), Soares (2002), Freire (2005), Hall (2006) e Chauí (2007).

A pesquisadora concluiu a partir das narrativas do sujeito implicado na pesquisa que,

ao longo de sua trajetória docente, o professor utilizou o ambiente, a cultura local, a tradição,

os saberes prévios dos alunos como eixos norteadores na construção da sua prática educativa.

Por outro lado, a pesquisa também apontou para a ausência de políticas públicas para atender

as necessidades das escolas do campo e a falta de formação de professores como prioridade

para suprir as demandas do campo e oportunizar melhorias na educação de crianças, jovens e

adultos.

Em relação aos achados da revisão de literatura, observamos que a temática da

integração das TDIC ao campo educacional é emergente no cenário do campo científico. As

tendências dos trabalhos apresentados apontam para um contínuo movimento de

integralização desses recursos à sala de aula, enfatizando a formação dos professores para o

uso educacional dessas tecnologias, de modo a evidenciar os limites e as potencialidades

desses artefatos tecnológicos ao contexto educativo.
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CAPÍTULO 2 – Referencial teórico da pesquisa

No presente capítulo, concentram-se em tela os autores que com seus estudos,

corroboraram para o movimento de construção teórica da pesquisa, recuperando os conceitos

atinentes às TDIC e à formação docente para o uso dessas ferramentas, percorrendo o debate

contemporâneo sobre a profissionalidade docente, a formação em contexto dos professores, a

não racionalização do ofício docente e a discussão sobre qual lógica de atuação predomina

quanto ao uso das tecnologias no ambiente escolar.

2.1 Formação de professores: a profissionalidade docente em debate

Segundo Nóvoa (1999) é impossível imaginar alguma mudança [no campo

educacional] que não passe pela formação de professores. Contudo, o debate acerca da

complexidade do trabalho docente e sua permanente formação esbarra em perspectivas que

visam desqualificar e dessensibilizar o professorado de sua autonomia tão necessária à prática

educativa. É o processo que Contreras (2002) classifica como proletarização do trabalho

docente, que tem como um dos muitos efeitos a subtração progressiva e proposital de suas

qualidades profissionais.

Os estudiosos da área vêm classificando como tecnologização do ensino, ou seja, uma

prática racionalizadora que reduz o docente a um executor de planos e prescrições, apartando

o professorado das fases de concepção, intervenção e decisão. A deterioração das condições

de trabalho, do controle ideológico do ensino e do aspecto técnico de sua docência

constituem-se como fenômenos que por sua vez aproxima a categoria dos professores às

condições e aos interesses da classe operária (CONTRERAS, 2002) em suas tarefas.

Rui Canário (2006) nos aponta para uma concepção de uma educação em uma

“sociedade mundo”, cujos reflexos nos sistemas educativos imbricam-se em um conceito de

sociedade transnacional, um apagamento de fronteiras nacionais, mas que se subjuga à

racionalidade econômica vigente.

Nesse sentido, percebe-se uma regulação transnacional de políticas educativas que

visam ao lucro e sustentam a educação como uma mercadoria. Isso se deve justamente ao que

Contreras (2002) classifica como lógica racionalizadora e que compromete o ofício docente

no âmbito de sua profissionalidade.

Esta lógica racionalizadora transcendeu o âmbito da empresa, como âmbito privado
e de produção, enquanto processo de acumulação de capital para invadir a esfera do
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Estado.[...] isto significa, por um lado, políticas de apoio à produção e, por outro,
políticas de reprodutibilidade, estas últimas devendo cumprir a dupla missão de
desenvolver uma mão de obra de acordo com as necessidades de produção, e de
reproduzir e recriar a justificativa racionalizadora do mundo da produção diante da
ideologia da eficácia e da neutralidade tecnológica.  (CONTRERAS, 2002 p. 39-40)

E de que maneira ocorre esse processo de alijamento do professorado do seu ofício de

curadoria, intervenção e decisão curricular? O autor apresenta três conceitos-chave que

operam nesse movimento:

Figura 3 - Conceitos-chave da racionalização do trabalho docente

Fonte: Contreras, 2002, p.39. Adaptada pela pesquisadora.

Esses mecanismos de controle do trabalho docente atuam como dispositivos de

controle sobre o processo produtivo do docente, resultando na redução de seu papel,

cabendo-lhe operar apenas como um aplicador e executor de currículos e planos engessados

quem corroboram para uma prática alienada dos propósitos de uma educação emancipadora e

libertária (FREIRE, 1967).

Não obstante, a desqualificação proposital de seu trabalho incide na perda de

conhecimentos e habilidades de planejar, agir e compreender no processo de produção do

conhecimento, que por sua vez descamba para a perda do controle de seu ofício,

dessensibilizando o professorado e submetendo-o ao controle do capital e às decisões do

mercado, arrefecendo sua capacidade de resistência e imprimindo um viés tecnicista e

instrumental do ensino, que obedece a uma lógica gerencialista que atende às demandas de

mercado, esquecendo-se do capital humano como promotor de riquezas e conhecimento. “O

resultado é que os professores ocupam uma posição subordinada na comunidade discursiva da
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educação. Seu papel em relação ao conhecimento profissional representado pelas disciplinas

acadêmicas é o de consumidores, não de criadores.” (CONTRERAS, 2002, p. 70).

Do ponto de vista discursivo observa-se uma tendência pela apropriação de termos

oriundos de outros campos da atividade humana como o da prestação de serviços,

promovendo deslocamentos de sentidos Barreto (2004) para legitimar a educação como

mercadoria e o exercício docente como uma prestação de serviço vinculada aos produtos do

setor econômico.

É a materialização discursiva do esvaziamento desse trabalho, com a restrição do
professor à escolha do material didático a ser usado nas aulas, durante as quais lhe
cabe controlar o tempo de contato com seus alunos com os referidos materiais,
concebidos como mercadorias cada vez mais prontas para serem consumidas.
(Barreto, 2002, apud Barreto, 2004, p.1186)

Essa realidade discursiva intensifica a proletarização do magistério (OLIVEIRA,

2004), imprimindo no fazer docente, a partir da lógica de mercado, o papel de facilitador,

tutor, monitor, imagem essa que assevera a precarização do exercício do professorado,

deslocando a centralidade do professor de seu trabalho.

Portanto, a tendência para o currículo se tornar crescentemente planejado,
sistematizado e padronizado a partir de um nível central, totalmente centrado em
competências medidas por testes padronizados (e amplamente dependente de textos
e materiais comerciais pré-planejados escritos especificamente para aqueles estados
que têm o controle centralizado mais rígido e, portanto, os maiores mercados
garantidos) pode ter consequências que são exatamente o oposto do que muitas
autoridades pretendem. Em vez de professores profissionais que se importam muito
com o que fazem e por que o fazem, podemos ter executores alienados de planos
alheios. (APPLE; TEITELBAUM, 1991, p. 67)

Movimentos intervencionistas descritos no excerto, promovidos por uma burocracia

educacional planejada, reverbera na perda da capacidade de controle do professorado do seu

trabalho, nas habilidades intelectuais de criação, planejamento, decisão e intervenção do

processo educativo, que são necessárias para uma plena autonomia docente.

Se a mudança passa pelo campo da formação dos professores, nela também se observa

uma “inflação retórica” Nóvoa (1999) quanto aos programas de formação inicial e continuada.

O “mercado de formação” se consolida numa perspectiva de deslegitimação dos

conhecimentos e habilidades dos professores, aproximando a grupos científicos que visam a

racionalização, a eficácia, o alcance de metas por meio de exames externos.
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O inchaço ou inflação retórica do discurso da formação dos professores resvala numa

chave de compreensão inversa, a do esvaziamento e simplificação. O pragmatismo econômico

pautado na lógica dos negócios relega o campo da formação de professores ao

questionamento “para que serve a formação de professores”, reduzindo esse processo como

reciclagem, capacitação em serviço à luz de custos mínimos e rentabilidade máxima por parte

do mercado de formação.

Uma série de grupos e de especialistas foi ocupando o terreno da formação de
professores e, num certo sentido, substituindo os próprios professores nas tarefas de
formação. É evidente que a presença desses grupos trouxe um enriquecimento do
campo, mas à custa de uma certa marginalização dos professores. (NÓVOA, 2013,
p.201)

Ainda na visão do autor supracitado, a formação de professores e dos sujeitos sociais

inseridos no contexto da gestão escolar é um grande negócio rentável que movimenta o

mercado e se torna até mesmo cobiçado.

Essa dinâmica comercial impregnada no bojo educativo das formações ainda na

perspectiva de controle ideológico do trabalho do professorado, mas também são observados

na rigidez de um currículo impessoal, conteudista e engessado. Apple (1991) alerta que “... os

burocratas educacionais tomam emprestadas a ideologia e as técnicas de gerência industrial

sem reconhecer o que pode e tem acontecido à maioria dos empregados na própria indústria. ”

(p. 67). Essa forma de encarar a formação de professores como um mercado que rende

dividendos a grupos corporativos denuncia o estado de precarização que o trabalho docente

vem enfrentando, é o deslocamento da autoridade professoral.

Para Nóvoa (1999), o afastamento do professorado de sua centralidade na própria

formação contínua e na formação de seus pares age como um dos inúmeros elementos que

contribuem para a desvalorização da profissão, que corroboram para a deslegitimação dos

professores como autores da produção de saberes, designando um corpo de especialistas para

se incumbirem do processo formativo e por sua vez não prestigia e nem valoriza uma partilha

de saberes por parte daqueles que de fato exercem o ofício e são os conhecedores do campo.

Os efeitos no campo educativo desse tipo de formação entendida como produto e

alijada da realidade constituída em sala de aula são sentidos e vivenciados e esses efeitos

repercutem na qualidade do ensino que se pretende atingir, se se busca uma educação mais
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conteudista de viés instrumentalista ou uma prática educativa mais humana e comprometida

com a formação do cidadão.

Mas como promover uma formação permanente de professores que parta do coletivo

docente e que contemple senão todas, mas algumas agendas de interesse no que tange os

espaços tempos da formação?

2.2 Por uma formação contínua que “parta de dentro”

Mais do que nas universidades e nos centros de formação, o professor se forma junto
aos seus alunos, em seu contexto de trabalho e no interior dos limites e dos saberes
de sua categoria profissional. [...] o trabalho do professor é um trabalho autoral e um
trabalho relacional. O professor é sujeito de seu trabalho e não pode, por isso
mesmo, ser tomado como objeto de determinações que lhe chegam de fora para
dentro ou de cima para baixo. As determinações que o sujeito professor se obriga a
observar são as determinações constantes do projeto pedagógico de sua escola, que
ele, como sujeito participante, se obrigou a construir e a respeitar. [...] Contribuição
e intervenção são atributos inerentes à sua formação e não podem ser deixadas de
lado por vontade própria ou por determinação externa. Intervir para contribuir
significa para o professor exercitar sua liberdade em favor da igualdade para com
seus colegas e em favor da fraternidade dos professores entre si e de todos com seus
alunos. (JUNIOR, 2014, p. 2)

A partir da contribuição de Celestino Junior (2014), fica muito claro de onde a

formação de professores deve emanar. É da voz dos professores, especialmente os da

educação básica, isto porque o coletivo acadêmico encontra espaço na discussão e nos

veículos de circulação de produção do conhecimento, mas quem ou quando o coletivo do

ensino básico repercute suas ideias? Daí a necessidade de uma articulação da formação de

professores a partir de dentro (NÓVOA, 2013), resgatando a centralidade dos docentes,

valorizando seus saberes, contemplando uma nova realidade organizacional.

O caráter experiencial do professorado surge como uma das respostas e até mesmo

como recurso para promoção de uma práxis endógena ao trabalho docente. A reflexão

partilhada pelo coletivo, as competências coletivas e individuais e uma cultura colaborativa

engrossam o caldo da discussão do campo da formação de professores. Nessa esteira da

complexidade no campo da formação dos professores, (NÓVOA, 2013) aponta quatro

elementos que possibilitam ações formativas que realmente partem de dentro do coletivo

docente. A saber:
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1. Passar a formação de professores para dentro da profissão, isto é, dar aos
professores um maior peso na formação dos seus futuros colegas e dos seus pares. 2.
Valorizar o conhecimento profissional docente, um conhecimento elaborado a partir
de uma reflexão sobre a prática e sobre a experiência, transformando-o em um
elemento central da formação. 3. Reconstruir o espaço acadêmico da formação de
professores, em um quadro de reforço das redes de colaboração e de cooperação,
criando novas instituições que juntem a realidade das escolas de formação
(universidades). 4. Articular a formação de professores com o debate sociopolítico,
desenvolvendo iniciativas no sentido da definição de um novo contrato social em
torno da educação. (Ibid. p. 209)

Budin e Sarti (2017) apresentam em seu artigo a figura do professor-formador, sujeito

cuja prática pedagógica realizada dentro das unidades de ensino destaca-se em face de

procedimentos menos convencionais, da aplicação de uma didática diferenciada e das formas

como a prática desse docente em questão repercute na Secretaria de Ensino do município na

qual a pesquisa foi realizada.

O professor-formador atuaria assim como “líder” diante dos professores que
compõem o Grupo, favorecendo com sua atuação uma construção coletiva no
trabalho formativo, de modo que os professores elaborem um sentimento de
pertença a esse grupo profissional. (BUDIN E SARTI, 2017, p.588)

A perspectiva de se ter um professor-formador (BUDIN e SARTI, 2017) permite

entender essa proposta de formação como um movimento inicial de uma formação de

professores que parte de dentro (NÓVOA, 2017), legitimando a troca entre os professores no

grupo (GF) Grupo de Formação por componente Curricular. Na seara da formação de

professores o debate entre profissionalismo e profissionalidade são temas constantes e que

geram muitas discussões no sentido de como caracterizar o trabalho educativo do

professorado.

Alguns autores preferiam, ao discutir esse aspecto do problema, evitar o termo
“profissionalismo”, já que nele se acaba inserindo, [...], uma descrição
ideologicamente presunçosa do status e dos privilégios sociais e trabalhistas aos
quais se aspira. [...]. Em seu lugar, optou-se pelo termo profissionalidade, como
modo de resgatar o que de positivo tem a ideia de profissional no contexto das
funções inerentes ao trabalho da docência. (CONTRERAS, 2002, p.81-82)

A escolha pelo termo profissionalidade permite contemplar as diversas exigências da

natureza educativa do trabalho docente, visto que, as condições da prática real e concreta do

fazer pedagógico visando a qualidade do ensino à luz dos estudiosos citados anteriormente ao
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longo do texto em tela, tem por propósito e instinto distanciar-se de práticas liberais, da

perversão de valores corporativistas.

E, para além do alijamento às perspectivas liberais na educação, da padronização do

ensino e da desvalorização da profissão docente, é preciso compreender que a escola em seu

caráter mais endógeno e exógeno, está diretamente aninhada no seio da comunidade a qual

pertence e atua. Isto significa dizer que o trabalho da categoria profissional docente implica na

relação com a comunidade social na qual está inserida, observando que a prática educativa

não deve distanciar-se da esfera pública e seu contexto social.

Nesse movimento, Contreras (2002) pondera o resgate das qualidades educativas

inerentes ao exercício autônomo do profissional docente e a defesa dos valores profissionais

contextualizados às dimensões específicas do trabalho do professorado.

Figura 4 - Valores da profissionalidade docente

Fonte: Contreras, 2002, p. 79-89. Adaptado pela pesquisadora.

Longe de pretender esgotar ou rotular o saber-fazer do docente, o autor supracitado

apresenta três categorias de análise de conceitos e valores da profissionalidade que a distingue

das perspectivas clássicas de outras profissões liberais e das estratégias de controle do

trabalho docente e a profissionalização da prática educativa.

A partir dessas dimensionalidades apresentadas compreende-se que o trabalho docente

está imerso num contexto social cujas ações reverberam não apenas no local designado para o

trabalho educativo, no caso a sala de aula, mas está inserido em um universo complexo de

práticas sociais, culturais, históricas e institucionais.

O posto de trabalho do professor, o seu fazer e a magnitude de sua atuação são

elementos que, na categoria da natureza do trabalho educativo, são imprescindíveis ao jogo de
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relações em que consiste a aspiração educativa distanciando-a de profissionalismo esvaziado.

“A obrigação moral “Encontra-se em que a finalidade da educação incorpora a noção de

pessoa humana livre, o que é simultaneamente uma conquista a que se aspira e um status

moral sob o qual se realiza a prática educativa.” (CONTRERAS, 2002, p. 85).

Entender a escola como uma instituição cujos efeitos não se restringem ao espaço

formal a ela fixado historicamente é perceber a função de regulação social que desempenha na

sociedade e que por sua vez o trabalho do professor se constitui na influência do outro e na

mediação de conflitos de interesses e tensões que se estabelecem entre a esfera pública

educativa (a escola e sua função social) e a esfera privada (a atuação do professor, o

alinhamento com o currículo). Daí a compreensão do aspecto moral de sua profissionalidade

ser extremamente importante na construção dos saberes, nas intervenções necessárias de sua

prática e na afetação de seu trabalho na vida das pessoas.

Nessa esteira de reflexão, Canário (2008) explicita o papel da escola e do professorado

diante da perspectiva de construção de saberes entre comunidade escolar e sociedade e da

repercussão da influência dos sujeitos sociais do cenário educativo para além dos muros da

escola.

A construção de uma outra relação com o saber, por parte dos alunos, e de uma outra
forma de viver a profissão, por parte dos professores, têm de ser feitas a par. A
escola erigiu historicamente, como requisito prévio da aprendizagem, a
transformação das crianças e dos jovens em alunos. Construir a escola do futuro
supõe, pois, a adopção do procedimento inverso: transformar os alunos em pessoas.
Só nestas condições a escola poderá assumir-se, para todos, como um lugar de
hospitalidade. (p.80)

Por último, mas não menos importante, a competência profissional defendida por

Contreras (2002) engloba muito precisamente o capital intelectual do professorado, mas

também aponta para o que fazer e como fazer com esse conhecimento adquirido em espaços

formais de aprendizagem destinados à formação inicial de profissionais docentes.

Também faz parte das competências profissionais o modo em que se criam e
sustentam vínculos com as pessoas, em que a cumplicidade, o afeto e a sensibilidade
se integram e se desenvolvem nas formas de viver a profissão. [...]. A intuição, a
improvisação e a orientação entre os sentimentos próprios e alheios são também
parte das competências complexas requeridas pela profissionalidade didática, tanto
dentro como fora da sala de aula. (CONTRERAS, 2002, p. 94)

Cumpre salientar que esses três aspectos da profissionalidade docente se articulam e se

combinam, sendo acionados e mobilizados na medida em que as relações de ensino e
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aprendizagem se dão, sem elencar qual ou como essas dimensões se apresentam, mas

observando que o trabalho educativo do professor compõe assistematicamente um conjunto

de competências e habilidades que transcendem a lógica racionalizadora.

2. 3 A formação de professores para o uso das TDIC: a perspectiva culturalista e a

perspectiva instrumental

Lévy (1999, p.92) define o ciberespaço como o espaço de comunicação aberto pela

interconexão mundial dos computadores e das memórias dos computadores. Nele a sociedade

contemporânea ancora suas produções sociais e culturais num universo hipermidiático repleto

de significados.

Segundo o autor (ibid.) a codificação digital situa-se como elemento fundante no

campo da virtualização, pois:

[...] ela condiciona o caráter plástico, fluido, calculável com precisão e tratável em
tempo real, hipertextual, interativo e, resumindo, virtual da informação que é,
parece-me, a marca distintiva do ciberespaço. Esse novo meio tem a vocação de
colocar em sinergia e interfacear todos os dispositivos de criação de informação, de
gravação, de comunicação e de simulação. A perspectiva da digitalização geral das
informações provavelmente tornará o ciberespaço o principal canal de comunicação
e suporte de memória da humanidade a partir do início do próximo século. (LÉVY,
1999, p. 92-93)

A potencialidade do ciberespaço no que tange a interação humana e os modos de

comunicação e produção de conhecimento é reconhecida nos aparatos tecnológicos digitais

que cercam a nossa volta. Todavia, Moran (2012) sinaliza que a apropriação por parte da

escola no domínio pedagógico é demorada e por vezes resvalam em padrões já existentes de

utilização. Nesse sentido o autor contribui:

Para que uma instituição avance na utilização inovadora das tecnologias na
educação, é fundamental a capacitação de docentes, funcionários e alunos no
domínio técnico e pedagógico. [...] essa capacitação não pode ser pontual, tem de ser
contínua, realizada semi presencialmente, para que se aprenda, na prática, a utilizar
os recursos a distância. (MORAN, 2012, p. 90)

Bonilla (2010) adverte que “é necessário ultrapassar a ideia de uso das TIC como

ferramenta de capacitação para o mercado de trabalho” (p.42). A pauta da alfabetização

digital é urgente, mas transcender o caráter instrumental do uso das tecnologias constitui uma

premissa importante no que se refere ao desenvolvimento de políticas públicas voltadas para

as tecnologias na educação.
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A abordagem que se assume diante do uso desses dispositivos é fundante para a

maneira como os sujeitos articulam o que aprendem em sala de aula com o uso das

tecnologias e que tal processo provoque transformações em seu contexto social. Nesse

sentido, a autora problematiza trazendo para a discussão a temática da inclusão digital nas

escolas “Como a escola deve ser espaço-tempo de crítica dos saberes, valores e práticas da

sociedade em que está inserida, é de sua competência, hoje, oportunizar aos jovens a vivência

plena e crítica das redes digitais” (BONILLA, 2010, p. 44).

Nesse sentido, a escola ocupa na sociedade lugar estratégico de ações pedagógicas que

permitam a construção da fluência tecnológica (PESCE, 2018) dos estudantes. E ainda:

Logo, é responsabilidade do professor, profissional dessa instituição, a formação dos
jovens para a vivência desses novos espaços de comunicação e produção. No
entanto, um professor “excluído” digitalmente não terá a mínima condição de
articulação e argumentação no mundo virtual, e, por conseguinte, suas práticas não
contemplarão as dinâmicas do ciberespaço. (BONILLA, 2010, p.44)

Todavia a autora também contribui para o debate sinalizando que não basta ter o

acesso às tecnologias, ela esclarece que iniciativas de democratização do uso e da formação

dos sujeitos, especialmente os professores, são ações extremamente relevantes no que se

refere ao uso pedagógico crítico das TIC. “[...] muito precisa ser investido para que a escola

se transforme num espaço de formação, dos professores, dos alunos e da comunidade escolar,

para a vivência plena da cultura digital, como parte integrante de sua proposta pedagógica”

(BONILLA, 2010, p. 44).

Mas, não há possibilidade de um engajamento tecnológico dos estudantes se os

professores não se sentem seguros e confortáveis em se apropriar e buscar desenvolver

práticas educativas inovadoras (BRUNO e PESCE, 2012) no sentido da integração das TDIC

na sala de aula. O letramento digital é de suma importância na formação dos professores e

esta, por sua vez, precisa estar atenta aos discursos que promovem práticas escolares

hegemônicas (GIROUX, 1997) para que não recaiam em armadilhas do mercado.

E na perspectiva por uma formação de professores sob a ótica das TDIC e amparada

no propósito da incorporação da cultura digital na escola, incentivando-a ao movimento

ativista com visibilidade para suas produções os autores Bonilla e Pretto sinalizam:

O desafio posto à educação, e à formação de professores em particular, está, neste
momento, pautado na abertura para a liberdade de experimentar e para as diversas
possibilidades propiciadas pelas redes, tecnológicas ou não, compartilhando
coletivamente as descobertas e aprendizados, de forma a romper a barreira da
individualidade e do isolamento e, com isso, instituir uma organização colaborativa
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que favoreça a multiplicação de ideias, dos conhecimentos e das culturas.
(BONILLA e PRETTO, 2015, p. 157-158)

Não obstante, Moran (1995) é categórico em seu posicionamento afirmando que as

tecnologias não substituem o professor, mas modificam algumas de suas funções,

reelaborando práticas e principalmente assumindo uma postura promotora do uso libertador e

não consumista das TDIC.

“As tecnologias permitem um novo encantamento na escola, ao abrir suas paredes e

possibilitar que alunos conversem e pesquisem com outros alunos da mesma cidade, país ou

exterior [...] o mesmo acontece com os professores.” (MORAN 1995, p. 27). E à guisa de

enfatizar que o processo de ensino e aprendizagem ancorados nas TDIC ganha dinamismo,

inovação e possibilidades infinitas de produção do conhecimento, mas também aponta

veementemente que:

O reencantamento, [...] não reside principalmente nas tecnologias – cada vez mais
sedutoras- mas em nós mesmos, na capacidade em tornar-nos pessoas plenas, num
mundo em grandes mudanças [...] é maravilhoso crescer, evoluir, comunicar-se
plenamente com tantas tecnologias de apoio. É frustrante, por outro lado, constatar
que muitos só utilizam essas tecnologias nas suas dimensões mais superficiais,
alienantes ou autoritárias. O reencantamento, em grande parte, vai depender de nós.
(MORAN, 1995, p. 28)

Cabe a nós sujeitos sociais ressignificarmos nossas práticas à luz da potencialidade do

ciberespaço (LÉVY, 1999) extraindo as potencialidades inerentes ao ambiente virtual que está

a nossa disposição.

2.4 Letramento digital e o empoderamento na acepção freireana: pressupostos para a

vivência plena das TDIC sob a perspectiva crítica

Kenski (2003a) afirma que é impossível educar sem a mediação tecnológica.

Estabelecidas praticamente em todos os espaços sociais e culturais contemporâneos as TDIC

assumem demandas que orbitam desde a esfera pública de nossas vidas como o trabalho até

na esfera mais privada, com suas aplicações e funcionalidades, que permite desterritorializar o

conhecimento e rompe as barreiras da interação e da comunicação. Todavia, esse ciclo novo e

diferenciado que encaramos na emergência da contemporaneidade impõe desafios para a

educação no que se refere à incorporação das tecnologias ao cotidiano escolar.

No Brasil, além dos desafios propostos pelas inovações tecnológicas à educação,
mais um grande problema se apresenta: a garantia de acesso pleno para toda a
sociedade ao uso de todas as possibilidades de interação e comunicação oferecidas



67

pelos novos meios tecnológicos. Garantia de acesso que não se encerra com a posse
ou facilidade de uso de equipamentos e programas de última geração, mas o domínio
da lógica que subsidia todas essas engrenagens para a utilização crítica para os mais
diferenciados fins educacionais. E um grande outro desafio: a formação de docentes
para o uso crítico dos suportes tecnológicos em atividades que sejam realmente
diferenciadas e significativas. (KENSKI, 2003, p. 1-2)

A autora supracitada além de expor a realidade dos desafios do uso pedagógico das

TDIC também traz à tona a agenda da formação dos professores para a utilização desses

recursos de maneira crítica, uma vez que os docentes assumem a mediação entre as TDIC e a

educação à luz das políticas de formação de professores que preconizam o emprego

educacional das TDIC;

Na perspectiva da formação de professores para o uso das tecnologias digitais na sala

de aula, as autoras Bruno e Pesce (2012), no que tange à formação de professores na

sociedade contemporânea, corroboram para a concepção de apropriação educacional das

tecnologias na representação do letramento digital, declarando que nos programas curriculares

de graduação em licenciatura o letramento digital constitui-se eixo estruturante no que se

refere à preparação de futuros licenciados ao contexto escola-TDIC. Nesse sentido, as autoras

afirmam que:

[...] o conceito e a prática do letramento digital devem fazer parte da formação dos
educadores contemporâneos, já que a utilização de plataformas virtuais como
mediadoras de cursos online ou, ainda, como apoio aos processos educacionais de
cursos presenciais tem se apresentado de modo cada vez mais contundente na
docência, em geral e, em especial, na docência no ensino superior contemporâneo.
(BRUNO E PESCE, 2012, p. 684)

De acordo com Freitas (2010) a definição do conceito de letramento digital requer

uma compreensão mais ampla e sem rótulos pré-estabelecidos. Nesse sentido, ela pontua

acerca do que vem a ser o letramento digital no âmbito do uso das tecnologias.

Ser letrado digital inclui, além do conhecimento funcional sobre o uso da tecnologia
possibilitada pelo computador, um conhecimento crítico de uso. Assim, tornar-se
digitalmente letrado significa aprender um novo tipo de discurso e, por vezes,
assemelha-se até a aprender outra língua. (FREITAS, 2010, p. 338)

E complementa:

[...] compreendo o letramento digital como o conjunto de competências necessárias
para que um indivíduo entenda e use a informação de maneira crítica e estratégica,
em formatos múltiplos, vinda de variadas fontes e apresentada por meio do
computador-internet, sendo capaz de atingir seus objetivos, muitas vezes
compartilhados social e culturalmente. (FREITAS, 2010, P. 339-340)

Nessa perspectiva do letramento digital permeando as esferas da educação formal e

não-formal e reverberando nas situações cotidianas dos sujeitos sociais, (Bruno e Pesce, 2012,
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p. 691) apontam para as relações humanas como processos em que “a sociedade do

conhecimento é concebida em sua relação com a formação humana, em permanente devir[...],

na qual a necessidade de mudança nasce da relação sujeito social com o seu contexto

histórico.” Assim, a escola como um dos espaços de educação formal culturalmente

estabelecido, não deve se afastar da perspectiva do letramento digital, visto que esse

movimento é fruto das mudanças de produções de conhecimento dos sujeitos sociais.

Logo, as mudanças nas práticas educativas imbricam-se com as produções simbólicas

situadas no cotidiano vivido (PESCE e BRUNO, 2015). Por isso, a formação de professores

não pode estar alijada das demandas sociais para a formação dos sujeitos, observando os

movimentos hegemônicos insistentes no processo e nas políticas educativas. Por sua vez,

garantir o uso crítico das TDIC em sala de aula perpassa a formação de docentes para que

desenvolvam competências didáticas na construção do letramento digital dos estudantes de

modo que a participação desses sujeitos sociais resulte em práticas que não os condicionem a

meros consumidores (BONILLA, 2010, p. 57).

Cabe ao professor estar atento a essa nova fonte de informações para transformá-las,
junto com seus alunos, em conhecimento. Essa é uma das características do
letramento digital: associar informações, ter uma perspectiva crítica diante delas,
transformando-as em conhecimento. O professor é parte inerente e necessária a todo
esse processo, em seu lugar insubstituível de mediador e problematizador do
conhecimento, um professor que também aprende com o aluno. (FREITAS, 2010, p.
348)

É oportuno salientar a potencialidade educativa do uso consciente das TDIC na

educação, mas é preciso encarar esses dispositivos digitais não como a panaceia para os

déficits educacionais e sim compreendê-las como reorientadoras da relação com o saber e na

renovação desses saberes.

Nesse sentido, Freire (1986) alerta para o uso consciente e reflexivo das tecnologias

reconhecendo a potência que elas adicionam ao movimento pedagógico, mas antes de tudo

ressalta que, não se furtava de observar as intencionalidades das políticas públicas que em sua

grande maioria enfocam práticas homogeneizadoras impostas pela sociedade neoliberal

(BRUNO E PESCE, 2012), que perversamente tem se servido dos princípios da sociedade do

conhecimento e que por sua vez viabilizam um enfoque instrumentalista em detrimento de um

enfoque culturalista (BONILLA, 2010).

Nunca fui ingênuo apreciador da tecnologia: não a divinizo, de um lado, nem a
diabolizo, de outro. Por isso mesmo sempre estive em paz para lidar com ela. Não
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tenho dúvida nenhuma do enorme potencial de estímulos e desafios à curiosidade
que a tecnologia põe a serviço das crianças e adolescentes das classes sociais
chamadas favorecidas. Não foi por outra razão que, enquanto secretário de educação
da cidade de São Paulo, fiz chegar à rede das escolas municipais o computador. [...]
O avanço científico e tecnológico que não corresponde fundamentalmente aos
interesses humanos, às necessidades de nossa existência, perdem para mim sua
significação. (FREIRE, 1986, p. 97-8, 147)

Pesce (2010) também nos convoca a ampliar a compreensão quanto ao uso das TDIC

no contexto pedagógico orientando para a desfetichização das tecnologias a despeito do

movimento hegemônico em prol da instrumentalização com vistas ao atendimento da

demanda mercantil, sem levar em consideração a materialidade histórica dos sujeitos sociais,

na produção das práticas amparadas na racionalidade comunicativa, dialógica, ética e

emancipadora.

E é nessa compreensão distanciada da qualidade ingênua que a planificação do

letramento digital deve se consolidar e que a pesquisa em tela se propõe a desenvolver. Deste

modo, entrelaçando-se com as novas práticas de leitura e de escrita (SOARES, 2002)

ampliadas e ressignificada à luz da potencialidade das TDIC, o empoderamento na acepção

freireana do termo (FREIRE e SHOR, 1986) evidenciam-se em grupos sociais que assumem o

compromisso da construção da autonomia e do capital cultural (BOURDIEU, 1997) de grupos

menos favorecidos.

No livro dialogal entre Freire e Shor (1986) o conceito de empoderamento frente às

práticas sociais é esclarecido mediante à conscientização praxiológica (PESCE, 2018) dos

grupos sociais, imbricado às ações de coletividade, que por sua vez buscam a transformação

social no sentido emancipatório, reverberada na dimensão das ações colegiadas em detrimento

da perspectiva individualista.

“Assim, como há homem sem mundo, nem mundo sem homem, não pode haver

reflexão e ação fora da relação homem-realidade”. (FREIRE, 2013, p.15). É na experiência da

relação homem-mundo-realidade que o sentido de refletir e agir se estabelece. E ainda:

Mesmo quando você se sente, individualmente mais livre, se esse sentimento não é
um sentimento social, se você não é capaz de usar sua liberdade recente para ajudar
os outros a se libertarem através da transformação da sociedade, então você só está
exercitando uma atitude individualista no sentido do empowerment ou da liberdade.
(FREIRE e SHOR, 1986, p. 135)
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O sentido freireano do termo empowerment aqui observado no excerto acima,

transcende a dimensão individual da acepção, cujo protagonismo é de caráter coletivo e

social, como Joaquim (2015, p.8) esclarece, o empoderamento na visão freireana configura-se

como um processo de tomada de consciência coletiva e nessa perspectiva envolve a interação

entre os indivíduos na construção social e coletiva dos saberes que circulam na sociedade.

Baquero (2012) problematiza em seu estudo a categoria empoderamento freireano

explicitando os princípios que a orientam, sem deixar de discutir o efeito polissêmico do

termo na literatura vigente. Em conformidade com a autora, o conceito de empowerment tem

suas raízes na Reforma Protestante, datada com início no séc. XVI, tendo por Lutero um de

seus principais representantes. Esse movimento, de cunho religioso, teve reverberações para

além da instância religiosa.

Como a escrita historicamente sempre foi tida como elemento de poder e dominação,

as escrituras bíblicas não chegavam a todos os estratos sociais daquela época, o que levou

Martinho Lutero a questionar a autoridade papal, defendendo em suas teses a livre

interpretação da bíblia, traduziu para o alemão os textos sagrados, oportunizando para a

parcela mais desfavorecida da população o contato com os textos sagrados que antes só a

Igreja que dominava o uso do latim, fazia circular os ensinamentos sagrados. Deste modo,

Baquero (2012) contribui:

O processo de reforma, iniciado por Lutero no século XVI, na Europa, oportuniza,
com certas restrições, um empoderamento por parte das pessoas, pois a tradução da
bíblia do latim para o dialeto local – o que contribuiu para a afirmação deste,
futuramente, como idioma oficial da Alemanha – possibilitou a leitura dos “textos
sagrados” entre a comunidade local, a qual, por conseguinte, passa a realizar sua
leitura e sua hermenêutica, tornando-se sujeito de sua religiosidade. (BAQUERO,
2012, p. 175)

Assim, à luz dos eventos que a história nos permite experienciar, o conceito de

empoderamento reforça o caráter coletivo, situando como condição absoluta para a verdadeira

emancipação social defendida por Freire (1986).

“Isso faz do empowerment muito mais do que invento individual ou psicológico,

configurando-se como um processo de ação coletiva que se dá na interação entre os

indivíduos[...]”. (BAQUERO, 2012, p. 181). É a educação para o homem-sujeito (FREIRE,

1967, p.66-67), que faz com que a consciência preponderantemente ingênua num primeiro

estado, transite para a consciência crítica, implicando em uma educação dialogal, ativa e
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voltada para a responsabilidade social e política da sociedade em que habita e se significa

através de suas práticas sociais.

Assim, o conceito de empowerment em muito se torna caro na trajetória docente pois,

além de indicar que a consciência precisa ser entendida em uma perspectiva coletiva, também

revela que de nada contribui o uso das TDIC embebido em uma perspectiva instrumental se

tal processo não culmina em uma educação libertadora, dialogal e crítica, como aponta Freire

(1986). Empoderar-se é emancipar-se em nível individual que caminha para o nível coletivo, é

entender-se como processo e ação do ato de transformação da sociedade.

Sob a ótica dos conceitos trabalhados neste capítulo, a composição metodológica da

investigação trará para a discussão os percursos, escolhas e métodos de pesquisa para a

organização deste trabalho em tela.
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CAPÍTULO  3 - Movimento metodológico

No presente capítulo sistematizamos as escolhas metodológicas adotadas para o

desenvolvimento da pesquisa, atentando-nos em verificar em que medida os caminhos e as

ações dos procedimentos investigativos, nesta pesquisa assumidos, puderam corroborar para o

alcance dos objetivos propostos bem como a organização das etapas do estudo, os

instrumentos utilizados para a leitura operacional das fontes e, não obstante, dos dados obtido

e o contexto da pesquisa.

3.1 A escolha da metodologia, os percursos da pesquisa e a construção dos elementos
de análise e interpretação de resultados

No processo de desenvolvimento da pesquisa, em tratativas com a orientadora do

estudo em tela, a discussão realizada para definir o tipo de abordagem investigativa que

melhor responderia aos objetivos propostos no projeto de pesquisa inicial, a abordagem mais

adequada foi a da pesquisa de cunho qualitativa, visto que para além de quantificação de

dados, o estudo tem por escopo abordar os elementos de construção de conhecimento,

enfatizando o processo de investigação e as implicações atinentes a essa metodologia, que só

a abordagem qualitativa poderia garantir ao processo de investigação.

3.2 A abordagem qualitativa: o processo da pesquisa como elemento-chave para a
compreensão do fenômeno

Amparando-se nos autores do campo qualitativo Bogdan e Biklen (1994), a adoção

dessa abordagem demonstra ser a escolha mais pertinente pois, “a abordagem da investigação

qualitativa exige que o mundo seja examinado com a ideia de que nada é trivial, que tudo tem

potencial para constituir uma pista que nos permite estabelecer uma compreensão mais

esclarecedora do nosso objeto de estudo” (p. 49).

Nesse sentido, a compreensão de que todos os aspectos da vida cotidiana dos

participantes da pesquisa, do lócus de investigação, dos instrumentos de aplicação

metodológica e da análise dos resultados obtidos, compõem quadros que vão adquirindo

forma e que a recolha de dados não represente o esforço maior do empreendimento, mas antes

de tudo cooperam para a compreensão do fenômeno estudado.

Ainda sobre a contribuição da abordagem qualitativa para a investigação, trazemos à

baila a perspectiva do professor e pesquisador Chizzotti (2006), que coaduna com as
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condições do contexto em que ocorre o fenômeno, da percepção histórica a que pertence e da

potencialidade que o caráter qualitativo de se fazer pesquisa proporciona ao investigador, ao

investigado e aos dispositivos que são utilizados para a compreensão dos acontecimentos.

Cresce, porém, a consciência e o compromisso de que a pesquisa é uma prática
válida e necessária na construção solidária da vida social, e os pesquisadores que
optaram pela pesquisa qualitativa, ao se decidirem pelas novas vias investigativas,
não pretendem furtar-se ao rigor e à objetividade, mas reconhecem que a experiência
humana não pode ser confinada aos métodos nomotéticos de analisá-la e
descrevê-la.  (CHIZZOTTI, 2006, p.28)

As autoras Pesce e Abreu (2013) contribuem também nessa perspectiva da potência da

pesquisa qualitativa pois, segundo as pesquisadoras, os valores da abordagem qualitativa no

campo científico abrigam as possibilidades semânticas dos estudos que assumem essa

tipologia de pesquisa, atraindo diversas teorias que fundamentam a escolha desse modo de

investigação, englobando as dimensionalidades do fenômeno investigado.

[...] a complexidade do ser humano e das sociedades que o acolhem dificilmente é
passível de ser plenamente analisada segundo os indicadores positivistas. As
particularidades humanas põem às claras a inadequação, em boa parte das vezes, dos
pressupostos positivistas para o estudo dos fenômenos sociais. (PESCE; ABREU,
2013 p. 25)

Nesse movimento, as contribuições da pesquisa qualitativa para a investigação na qual

a autora desse estudo se propôs, fideliza os propósitos de uma pesquisa-formação, cuja

intencionalidade respalda-se no aspecto dialético, a ênfase no significado (BOGDAN e

BIKLEN, 1994) dos locais de pertença dos sujeitos da pesquisa, na descrição dos dispositivos

de análise para recolhimento de resultados e principalmente os sentidos que são construídos

pelos sujeitos implicados no fenômeno em estudo.

Mediante à exposição das características inerentes à tipologia qualitativa de

investigação, o recolhimento das informações do objeto de estudo em questão deu-se através

de fontes documentais (SILVA et al., 2009) que compuseram o esteio da constituição da etapa

de análise das legislações concernentes ao fenômeno estudado. Com base nessa premissa,

tomou-se como ponto de partida para a análise das Portarias que nortearam e regularam a

função do professor orientador de informática educativa do município. Para uma compreensão

mais global do fenômeno, buscou-se amparo na regulamentação de âmbito estadual também,
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isto porque as políticas de implementação da informática na educação desenvolvidas na

secretaria de educação do Estado, ecoou nas demais secretarias de educação dos municípios

do estado de São Paulo, dentre eles, a prefeitura municipal de Santos.

Em vista dos desdobramentos referente à função do POIE na PMS, a análise da Base

Nacional Comum Curricular (BNCC, 2018) fez-se importante tendo em vista que sua

aplicação propiciou a discussão do uso das tecnologias na educação para a formação do

estudante redirecionou o modo de pensar sobre o POIE, vindo a contribuir para a eliminação

dessa função no currículo escolar. Tal discussão retomaremos em capítulo oportuno destinado

a esse fim.

Cumpre explicitar que, além do registro do processo formativo da pesquisadora,

proponente pesquisa, todas as demais fontes de informação acima elencada são de acesso

público.

3.3 Pesquisa-formação: aporte metodológico que parte da visão do sujeito aprendente

Catani (2005), afirma que a escrita autobiográfica se trata dos processos de sentidos

atribuídos pelo sujeito que experimenta a vida escolar e/ou reconstrói suas trajetórias de

formação a partir de sua vivência e que por meio do ato de se reinterpretar através das

narrativas de si vinculam memórias e histórias que permitem entender os processos de

formação escolar.

De acordo com (NÓVOA, 1995, p.18), “A utilização contemporânea das abordagens

(auto) biográficas é fruto da insatisfação das ciências sociais em relação ao tipo de saber

produzido e da necessidade de uma renovação dos modos de conhecimento científico. ” Em

face dessa insatisfação, o estudo de escritos voltados para a dimensão pessoal e existencial do

sujeito ganha terreno no campo científico.

No campo educacional, produções acadêmicas que adotam obras de cunho

autobiográfico como fontes de informação para a compreensão dos processos de

escolarização, saberes e práticas mostram-se bastante fortes no movimento de renovo

metodológico.

No território específico da história da educação, a inclusão dessas fontes participa de
um movimento de renovação de opções teórico-metodológicas e temáticas, [...] Tal
recurso propõe-se a entender tais fontes pelo que possuem de “caráter indiciário”,
sem deixar de problematizar seu uso no que tange às dificuldades quanto às
generalizações e/ou quanto ao seu estatuto formativo. (CATANI, 2005, p. 32)
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Quebrando uma corrente de literatura científica (NÓVOA, 1995) cujos processos

focam na racionalização do ensino (CONTRERAS, 2002) e no controle do professorado

(APPLE e TEITELBAUM, 1991), Nóvoa (1995) nos traz uma reflexão muito interessante:

Recordemos uma data e a publicação de um livro: 1984 – O professor é uma pessoa.
Ao escolher este título, na sequência de uma importante reunião internacional, Ada
Abraham estava consciente da evidência explosiva que ele encerrava. A viragem
tinha-se iniciado. Desde então a literatura pedagógica foi invadida por obras e
estudos sobre a vida dos professores, as carreiras e os percursos profissionais, as
biografias e autobiografias docentes ou o desenvolvimento pessoal dos professores;
trata-se de uma produção heterogênea, de qualidade desigual, mas teve um mérito
indiscutível: recolocar os professores no centro dos debates educativos e das
problemáticas de investigação. (NÓVOA, 1995, p. 15)

A discussão da centralidade do professor no próprio cenário de seu ofício e a

dissociação muito explorada do eu e do profissional por muitos anos foram temas de debates.

Mas com uma literatura que encara o processo identitário da profissão docente (NÓVOA,

1995) como cerne da discussão, o campo educacional ganha com a qualidade das produções

autobiográficas, as histórias de vida, biografias educativas e a autoformação.

Segundo Pineau (2006), as produções com abordagens autobiográficas na esfera

educativa encontram nos anos 80 o seu momento de eclosão. O autor (ibid.) traz à baila os

seguintes escritores que se tornariam num futuro breve representantes desse movimento de

renovação científico-literário no campo educacional:

O primeiro círculo de pioneiros constituiu-se com Pierre Dominicé e Christine
Josso, da Universidade de Genebra; Guy de Villers, da Universidade Nova de
Louvain; Bernadette Courtois e Guy Bonvalot, da Associação de Formação
Profissional de Adultos (AFPA) da França; e Gaston Pineau, da Universidade de
Montreal. António Nóvoa da Universidade de Lisboa também estava lá, assim como
Matthias Finger. Em 1988, estes publicaram O método (auto) biográfico e a
formação [grifo do autor]. (PINEAU, 2006, p. 331)

Nesse movimento, Pineau (2006) realizou um sobrevoo histórico pelos primeiros

trabalhos atinentes às abordagens autobiográficas, compreendendo o período entre

(1980-2005), que o autor (ibid.) distingue em categorias, sendo os anos 1980 como o período

de eclosão desse movimento biográfico, os anos 1990 como o período de fundações da

corrente e os anos 2000 como um período de associações aos escritos autobiográficos e na

diversificação dos modelos de escrita do movimento, compondo a gênese da produção das

histórias de vida, inscrevendo essa corrente literária no campo educacional de pesquisa.
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Figura 5 – Histórico do desenvolvimento das histórias de vida em formação (1980-2005)

Fonte: Pineau, 2006, p. 332.

Freire (2001, p. 259;267-268) explicita que “ensinar ensina o ensinante a ensinar, que

ninguém escreve se não escrever, assim como ninguém nada se não nadar”. Sob esta égide

freireana de que a prática se forja no dia a dia, no ato de do labor em si mesmo, as histórias de

vida constituem-se como novas propostas na construção de outros saberes sobre os
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professores, a sua formação e sobre a profissão docente. As dinâmicas de

investigação-formação amparam esse novo olhar para a formação dos professores e nessa

direção, Nóvoa (1995) brilhantemente assevera:

[...] mobilizar as dimensões pessoais nos espaços institucionais, de equacionar a
profissão à luz da pessoa (e vice-versa, de aceitar que por detrás de uma –logia (uma
razão) há sempre uma –filia (um sentimento), que o auto e o hetero são dificilmente
separáveis, que (repita-se a formulação sartriana) o homem define-se pelo que
consegue fazer com o que os outros fizeram dele. (NÓVOA, 1995, p. 25)

E no bojo das abordagens autobiográficas, Josso (2004) contempla essa lógica de

produção de biografias educativas na vertente de que os professores são conclamados a

desempenhar simultaneamente o papel de objeto e de sujeito da investigação, relacionando ao

objetivo emancipatório da investigação-formação versus pessoa (do professor).

As narrativas de formação permitem distinguir experiências coletivamente
partilhadas em nossas convivências socioculturais e experiências individuais,
experiências únicas e experiências em série. A experiência implica a pessoa na sua
globalidade de ser psicossomático e sociocultural: isto é, ela comporta sempre as
dimensões sensíveis, afetivas e conscienciais. (JOSSO, 2004, p. 49)

Para além de rememorar experiências formadoras, na dimensão social do sujeito, o

deslocamento com vistas a tomada de consciência, com o olhar de descoberta de si mesmo e

da trajetória de formação, na articulação entre pesquisa e formação, Josso (2004) afirma que:

A formação na pesquisa-formação é o aspecto mais evidente das aprendizagens: um
cenário que acumula e alterna um conjunto de atividades que começam ou
desembocam numa produção oral, socializada, posta em discussão. A formação do
aprendente durante o tempo da pesquisa está em jogo por meio da análise retroativa
do que foi o seu percurso de vida e de formação, com um olhar sobre si mesmo, ao
longo da vida. (JOSSO, 2004, p. 215)

E é nessa perspectiva que a presente investigação se pautará, resgatando através das

experiências formadoras (JOSSO, 2004) o percurso de construção dos saberes e

conhecimentos desenvolvidos pela narradora-pesquisadora e amplificados à luz da integração

entre formação, tecnologias e os saberes docentes, buscando trazer em evidência os percursos

formativos personalizados inerente ao exercício do ofício professoral no âmbito da função

POIE na secretaria de educação em discussão.
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3.4 A pesquisa-formação na cibercultura: os professores e suas tecnologias

De acordo com Santos (2014, p. 17), “Toda pesquisa-formação parte dos dilemas

docentes, ou seja, das inquietações e problemáticas advindas da prática e da docência do

professor-pesquisador”. Nessa perspectiva, a presente investigação emana de um processo de

inquietações e dilemas vividos e experienciados no exercício docente, como POIE,

entendendo a pesquisa como espaço de formação e de autoformação.

A autora sinaliza para o cenário da pesquisa como um espaço no qual o investigador se

coloca como parte desse processo não se alijando do rigor científico, necessário para a

produção e sintetização da produção de conhecimento. E contribui afirmando que:

A pesquisa neste caso não é um espaço para “olhar o fenômeno do lado de fora”, ao
contrário, é um espaço de formação e autoformação, um espaço de implicação, onde
o risco, a incerteza, a desordem serão contempladas sem prejuízos do rigor do fazer
ciência. (SANTOS, 2014, p. 93)

E nessa direção, as tecnologias e sua temporalidade expressam o modo como os

conhecimentos são produzidos e sedimentados na sociedade. “Toda aprendizagem, em todos

os tempos, é mediada pelas tecnologias disponíveis. (KENSKI, 2003b, p. 3). O homem, e sua

trajetória, é permeado pelos artefatos tecnológicos de sua geração, desde os segmentos de

coleta, caça, produção agrícola até aos instrumentos que definem a sociedade industrial e

urbana.

Essas aprendizagens mediadas pelas tecnologias de cada época promovem

aprendizagens novas, novos comportamentos, atitudes e modos de pensar e significar. Deste

modo, as tecnologias alteram as formas de organização social, cultura, comunicação e

produção de conhecimentos e saberes. O aprender e ensinar na sociedade digital aufere aos

sujeitos novos tempos, novos espaços e novas exigências, e, formar professores e ser

professor na sociedade da informação ressignifica o espaço social escolar e as práticas

educativas.

Nesse movimento paulatino de mudanças e transformações dos modos de

aprendizagem, incorporação das tecnologias na vida dos sujeitos sociais imbrica-se na

maneira como cada sociedade, à sua época se estabelece, o que diretamente repercute nos

modos de produção e aquisição de conhecimento.
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CAPÍTULO 4 – Análise do lócus e o sujeito da pesquisa

Neste capítulo, a experiência e a construção da trajetória da pesquisadora é o ponto de

discussão e análise para a materialização dos saberes e conhecimentos adquiridos,

transformado em narrativa pessoal.

Considerando que o presente estudo se propõe a investigar as contribuições

pedagógicas da função do (a) Professor (a) Orientador (a) de Informática Educativa (POIE),

na prática educativa, a partir da narrativa da narradora-pesquisadora do estudo em tela,

situamos este capítulo como o cerne ou, ainda, o coração da pesquisa.

4.1 História, Memória e Narrativa: tensionamentos e dimensões simbólicas

“Toda narrativa apresenta uma versão, um ponto de vista, sobre algo.” (AMADO,

1995, p.133), e neste trabalho em tela, é a intenção principal, trazer a história do sujeito da

pesquisa POIE na Secretaria Municipal de Educação de Santos. Para a execução desse

empreendimento, cumpre trazermos para o debate o entendimento do que é memória, o que é

história e o que é narrativa, tensionando tais conceitos à luz da perspectiva de um relato

pessoal.

Nesse movimento, destaca-se o excerto ainda de Amado (1995) que elucida a

definição dessas categorias.

Parece-me necessário, antes de tudo, distinguir entre o vivido e o recordado, entre
experiência e memória, entre o que se passou e o que se recorda daquilo que se
passou. Embora relacionadas entre si, vivência e memória possuem naturezas
distintas, devendo, assim, ser conceituadas, analisadas e trabalhadas como categorias
diferentes, dotadas de especificidade. O vivido remete à ação, à concretude, às
experiências de um indivíduo ou grupo social. A prática constitui o substrato da
memória; esta, por meio de mecanismos variados, seleciona e reelabora
componentes da experiência. (AMADO, 1995, p. 131)

Ou seja, apesar de ser entrecruzarem, as categorias definidas pela autora, precisaram

ser delimitadas para não se diluírem e provocar confusão em uma narrativa. História e

memória relacionam-se intimamente, às vezes é até difícil pensá-las separadamente, mas

características muito singulares as separam. “A memória toma as experiências inteligíveis,

conferindo-lhes significados. Ao trazer o passado até o presente, recria o passado, ao mesmo

tempo em que projeta no futuro”. (AMADO, 2001, p. 132).
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A memória consiste na capacidade de recuperar os acontecimentos transitando entre os

diferentes tempos, consubstanciando-se em um processo de conscientização sobre o tempo, é

a maneira que encontramos para delimitar o que é passado e o que é futuro. As memórias

reelaboram a história do ponto de vista de quem a relata, recupera os fatos e ressignifica a

identidade de quem a recorda.

Cada ser humano pode ser identificado pelo conjunto de suas memórias; embora
estas sejam sempre sociais, um determinado conjunto de memórias só pode
pertencer a uma única pessoa. Somente a memória possui as faculdades de separar o
eu dos outros, de recuperar acontecimentos, pessoas, tempos, relações e sentimentos,
e de lhe conferir-lhes significados; por isso, sua ausência, a amnésia,
necessariamente conduz à perda de identidade. (AMADO, 1995, p. 132)

Assim, a memória quando sistematizada em narrativa, adquire uma dimensão

simbólica, deslocando-se para alcançar novas dimensões e significados. A memória tem a

capacidade de nos transportar para momentos adormecidos através dos sentidos do corpo

humano. Imaginemos um cheiro de bolo assando na cozinha, esse aroma tem o poder de nos

levar a viajar pelo tempo e recuperar sensações e lembranças que nos marcaram. Também é

preciso dizer que esse movimento apresenta seu lado negativo no sentido de recuperar

memórias e experiências que nos marcaram fortemente e que provocaram traumas.

O caráter simbólico da memória expõe as escolhas do sujeito, os grupos aos quais a

narrativa transita e revela as culturas, espaços e posicionamentos. Então quando esta pesquisa

assume o propósito de recuperar memórias experienciadas pela narradora-pesquisadora, ela

assume essa dimensão simbólica, pois ressignifica o processo de formação de quem

relata/recorda e dota-se de eixos que se articulam de forma a organizar a narrativa.

4.2 O ingresso no mestrado: a expectativa e as aproximações iniciais com o universo da

pesquisa, uma trajetória em construção

A entrada para o curso de mestrado no programa de pós-graduação da Universidade

Federal de São Paulo (UNIFESP) campus Guarulhos fortaleceu a construção de uma trajetória

acadêmica que teve início no ano de 2003. Aos recém-completados 18 anos de vida, meses

após a aprovação no vestibular, ingressei na Universidade Estadual do Maranhão (UEMA),
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hoje Universidade Estadual da Região Tocantina do Maranhão (UEMASUL) , no curso de8

Letras Português/Literatura.

A escolha pelo curso de Letras deu-se pela afinidade com o mundo da leitura, pelo

gosto do texto em prosa e em verso e pela admiração que tinha pelas professoras de português

que marcaram minha trajetória de formação educacional.

Foram quatro anos de muitos desafios, de aprendizagem e de dedicação, na certeza de

que os frutos seriam colhidos. E foram. Não só em termos de conhecimento adquirido, de

laços de amizade que preservo até hoje, mas também no início da construção da carreira

docente. Tive a oportunidade, nos anos de 2009-2010, atuar como professora de português no

ciclo do ensino médio da educação básica no estado do Maranhão e no estado do Tocantins,

por meio de concurso público de acesso aos cargos do magistério.

Eram os primeiros anos de exercício profissional, que significaram e marcaram muito

a professora que hoje me tornei. Já nessa época, recém-formada, a centelha do desejo de

sempre continuar estudando, melhorando, buscando novos desafios já tinha se acendido. Foi

nesse momento que busquei nas cidades próximas de minha cidade natal programas de

pós-graduação que consolidasse as experiências adquiridas no chão da escola e que me

impulsionasse para o próximo nível de construção da jornada enquanto professora e aprendiz.

Na cidade de Araguaína, Tocantins, pude experienciar uma disciplina no programa de

pós-graduação em Literatura da Universidade Federal do Tocantins (UFT). Participei como

aluna especial, mas só de ter vivido esse momento e ter tido o contato com os professores e

colegas já renovaram o ânimo e as forças para continuar em busca da jornada do pelo

conhecimento.

Anos mais tarde, já na cidade de Santos, São Paulo, após sete anos na secretaria de

educação do município, ministrando o componente curricular de língua portuguesa nos anos

finais do ensino fundamental, a centelha do desejo de aprender mais e de estar em contato

com o mundo acadêmico novamente se acendeu. Decidi me submeter ao processo de seleção

da Universidade Federal de São Paulo, campus Guarulhos. A insegurança era um sentimento

gigante, mas a determinação era maior, as etapas foram sendo vencidas e comemoradas, e o

primeiro dia de aula chegou.

8 A Universidade Estadual da Região Tocantina do Maranhão (UEMASUL) no dia 1° de janeiro de 2017, passou
a existir após anos de debates e solicitações de emancipação da UEMA.
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Estar no campus, que se tornaria meu lugar de pertença, me encheu de esperanças e

orgulho, pude rever o filme do início de minha formação passando em minha mente, e que

agora, uma nova etapa estava se consolidando e me empurrando para a leitura e

descobrimento de autores, obras e os professores das disciplinas.

Na condição de aluna regular do Programa de Pós-graduação em Educação (PPGE), o

sonho se concretizou. Novas experiências, partilhas e desvelamentos do universo científico

eram a nova tônica do meu percurso de pesquisadora.

A aproximação inicial com o mundo acadêmico foi se dando aos poucos, por meio das

leituras das obras indicadas pelos mestres, pelo saber colocar-se como pesquisadora e assumir

as delícias e as dores do campo educacional. Novamente, as etapas foram sendo vencidas e

comemoradas a cada término de disciplina, a cada evento científico e a cada projeto

desenvolvido para validação de créditos do programa, mas acima de tudo para a formação da

professora-pesquisadora que pretendia me tornar.

4.3 A experiência formadora no exercício da docência: o itinerário percorrido que

contribuiu para a definição do objeto desta pesquisa

O objeto de pesquisa que me instigou a ingressar no mestrado e desenvolver a

pesquisa, emanou de uma experiência na Prefeitura Municipal de Santos (PMS), em que tive a

oportunidade de vivenciar durante três anos como Professora Orientadora de Informática

Educativa (POIE). Ter desempenhado essa função na secretaria de educação de Santos me fez

refletir muito sobre a minha prática educativa que até o momento vinha desenvolvendo e me

alçou para um sobrevoo a uma área do conhecimento até então pouco explorada.

Ter sido POIE foi uma experiência fundante para a constituição da professora que hoje

me tornei. Foi um movimento de empoderamento quanto ao uso crítico das tecnologias tanto

na área da educação, na qual exerço a minha profissão, quanto na área pessoal. Ter

consciência da potência do mundo digital, mas também da fragilidade e da toxicidade desse

universo é um exercício diário no qual me permito refletir e analisar cuidadosamente.

A clareza sobre o objeto de investigação era sólida. Ele não se alterou ao longo do

percurso do mestrado, mas com certeza foi se adequando aos caminhos da pesquisa. As

leituras, os debates, o contato com outras pesquisas e as reuniões com o grupo de pesquisa e

com a orientadora da pesquisa foram determinantes para o alinhamento dos propósitos e
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moldes do estudo. Todo o processo contribuiu para o aprofundamento da experiência

formadora.

Hoje, à luz das contribuições dos autores do campo da educação e das tecnologias

aplicadas à educação, a ação educativa transcende o viés tecnicista e trouxe para a práxis o

sentimento da mudança.

Freire (2013), contribui nessa perspectiva de que o homem em sua atividade diária

deve encontrar espaço para a reflexão de sua vivência, superando a reificação que nos é

imposta por um mundo acelerado. “A mudança da percepção da realidade, que não pode

dar-se no nível intelectualista, mas na ação e na reflexão em momentos históricos especiais,

além de ser a única possibilidade de ser tentada, [...], instrumento para ação da mudança.”

(p.65).

É na reflexão de si e da ação social que encontramos o sentido de estar no mundo, de

ser no mundo e nos permitimos transpor os limites impostos pelo próprio mundo. É nesse

sentimento que o objeto da pesquisa se localiza e que emanam processos de reflexão e ação da

atividade docente da narradora-pesquisadora desta investigação.

4.4 A constituição do professor-narrador e a materialização da práxis revelada na escrita

de si

O sujeito social mergulhado em suas relações dialógicas transforma a sociedade à

medida em que é transformado por ela. Por um processo de retroalimentação,

reconhecemo-nos nas vozes sociais que compõem um pouco do que somos no agora é do que

venhamos a nos tornar.

Na dialogicidade das relações encontram-se as divergências, convergências e a

pluralidade do discurso que vai se reelaborando a partir do mundo interior e que ganha espaço

no ambiente exteriorizado. E é se expondo que o sujeito se “põe” no mundo, nesse

movimento dialético entre interioridade e exterioridade, mesmo que essa exposição venha

acrescida de sentimentos como a vulnerabilidade.

Porém, é incapaz de ser tocado aquele que resiste em sentir e o que não se deixa sentir

frágil enquanto sujeito passional. “A experiência é o que nos passa, o que nos acontece, o que

nos toca” (BONDÍA, 2002).

O caráter experiencial da vivência humana em muito se entrelaça com a atividade

laboral exercida. Traços da materialidade histórica do indivíduo são evidenciados em suas
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escolhas, os saberes acumulados ao longo da trajetória, a natureza desses saberes, as

apropriações e sentidos desenvolvidos pelos sujeitos em interação com o outro são marcas

nítidas no processo formativo do sujeito experiência.

Afirmamos que os saberes profissionais dos professores eram plurais, mas também
temporais, ou seja, adquiridos através de certos processos de aprendizagem e de
socialização que atravessam tanto a história de vida quanto a carreira. (TARDIF,
2005, p. 102)

Assim como evoluímos como seres de passagem, (BONDÍA, 2002), no qual o que nos

passa, nos toca, nos afeta ao longo de nossa jornada de vida implica em nossa prática

pedagógica e ela também vai se moldando, isto porque a dimensão profissional do sujeito está

imbricada com a dimensão identitária, que por sua vez, regula sua práxis.

Os saberes experienciais, sociais e profissionais se entrelaçam e formam um ciclo

dialético que repercute em um agir comunicativo, pois o homem enquanto agente social

comunica seu pensar e revela muito de si através do discurso, aliás, somos frutos das nossas

práticas discursivas cujos sentidos evocam vozes sociais da alteridade.

A construção da trajetória de um profissional não abarca somente o campo

teórico-instrumental, mobilizam-se elementos que no decurso acadêmico se amalgama com

suas reminiscências, vivências e sentimentos. A temporalidade nesse constructo experiencial

também é elemento fundante para o sujeito, nela saberes existenciais, sociais e pragmáticos

corroboram para o processo de construção identitária do docente. Importante lembrar que a

relação tempo/aprendizagem é trilhada pela via da complexidade, visto que o fator tempo não

necessariamente implica em mais experiência, mais capacidade e mais repertório intelectual

acumulado.

No campo educacional cuja relação entre os sujeitos é intensiva e até mesmo

antropofágica, torna-se quase impossível não trazer ao exercício da docência as marcas,

pegadas e cicatrizes do que fomos e do sujeito que estamos nos tornando e do que

pretendemos nos tornar. Freire (2001), nos alerta para o fato de que enquanto ensinamos,

também aprendemos, é um processo intrínseco, somos por natureza sujeitos aprendentes,

dialogando com o mundo à nossa volta.

É que não existe ensinar sem aprender e com isto eu quero dizer mais do que diria se
dissesse que o ato de ensinar exige a existência de quem ensina e de quem aprende.
Quero dizer que ensinar e aprender se vão dando de tal maneira que quem ensina
aprende, de um lado, porque reconhece um conhecimento antes aprendido e, de
outro, porque, observado a maneira como a curiosidade do aluno aprendiz trabalha
para apreender o ensinando-se, sem o que não o aprende, o ensinante se ajuda a
descobrir incertezas, acertos, equívocos. (FREIRE, 2001, p.259)



85

O conceito marxista de práxis reside na perspectiva de que toda e qualquer atividade

exercida pelo homem livre, possa se materializar como práxis. E partindo dessa concepção, é

essa atividade executada por cada sujeito, que produz a individualidade, que especifica o

homem, o singulariza. Deste modo, o exercício da docência configura-se em uma práxis, visto

que cada docente produz de modo pessoal o conhecimento, partilhando-o dentro e fora do

ambiente escolar. Note-se a conceituação do termo:

A expressão práxis refere-se, em geral, a ação, a atividade, e, no sentido que lhe
atribui Marx, à atividade livre, universal, criativa e autocriativa, por meio da qual o
homem cria (faz, produz), e transforma (conforma) seu mundo humano e histórico e
a si mesmo; atividade específica ao homem, que o torna basicamente diferente de
todos os outros seres. Nesse sentido, o homem pode ser considerado um ser da
práxis, entendida a expressão como o conceito central do marxismo, e este como a
“filosofia” (ou melhor, o “pensamento”) da “práxis”. A palavra é de origem grega e,
de acordo com Lobkowicz, “refere-se a quase todos os tipos de atividade que o
homem livre tem possibilidade de realizar; em particular, a todos os tipos de
empreendimentos e de atividades políticas” (1967, p.9). (BOTTOMORE, 2001, p.
460)

A práxis é a amálgama entre as experiências pessoais com os conhecimentos formais

transmitidos na escola, validando a atividade intelectual dos sujeitos.

Na formação do profissional docente, os conhecimentos pré-profissionais, ou seja,

aqueles que se sedimentaram ao longo da formação humana do sujeito são preponderantes

para a concepção que o estudioso canadense (TARDIF, 2000) define como da epistemologia

da prática profissional, esse conjunto de saberes mobilizados e utilizados pelos docentes em

suas atividades. “Em suma, pode-se dizer que os saberes ligados ao trabalho são temporais,

pois são construídos e dominados progressivamente durante um período de aprendizagem

variável, de acordo com cada ocupação.”  (TARDIF, 2005, p. 58)

No excerto, a relação tempo, trabalho e aprendizagem expressam uma progressão

contínua de acúmulo de conhecimentos e exercício da prática como elementos de grande

importância no desempenho profissional.

Nesse movimento, para buscar definir seu estilo de ensinar e se legitimar no espaço

educacional, o profissional docente traz embutido em sua consciência marcas da socialização

entre seus pares de trabalho, bem como vestígios e marcas de sua experiência educativa

anterior à preparação profissional formal, negociando dessa forma a gestão da sala de aula, da

matéria a ser ensinada, do seu autocontrole e o caráter idiossincrático de sua personalidade,

que também concorre nos cenários educativos.
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4.5 Caracterização do cenário da pesquisa: a cidade de Santos

A cidade de Santos está localizada no litoral do estado de São Paulo, a 72 km da

capital paulista. Cidade de praia, privilegiada pelo sol e pelo mar de águas calmas, mas com

infraestrutura de metrópole e repleta de belezas e atrações para todas as idades e todos os

gostos.

Com uma área total de 280,6 km², Santos destaca-se por sua composição geográfica

tendo 39,8 km² de área insular e 240,8 km² de área continental, localizando-se parte no

oceano Atlântico e parte no continente e seus morros que compõem um quadro de belezas

naturais sob o olhar de Nossa Senhora do Monte Serrat, padroeira da cidade.

Assim é Santos, localizada em uma ilha, onde a cordialidade, a segurança e a

diversidade de cenários se aliam a uma riqueza cultural, histórica e ecológica, transformando

a cidade em um destino único, que encanta e apaixona.

Seu ano de fundação data de 1546 e desde então, Santos possui importância

significativa na constituição da história de nosso país. Sendo o Porto de Santos o maior da

América latina, sua relevância no cenário da história do Brasil está veiculada ao

desenvolvimento do setor cafeeiro que impulsiona o Estado de São Paulo, situando-se como

um celeiro de oportunidades para imigrantes, inicialmente com os italianos, cuja imigração

começou em 1836 e intensificou-se no fim do século XIX.

Anos mais tarde, a imigração japonesa, de acordo com o site da Assembleia

Legislativa do Estado de São Paulo (ALESP) teve como marco inicial de imigração no país a

chegada do navio Kasato Maru, em Santos, no dia 18 de junho de 1908. Do porto de Kobe a

embarcação trouxe, numa viagem de 52 dias, os 781 primeiros imigrantes para trabalharem

nas plantações de café.

Com uma população de 419.400 (IBGE – estimativa 2010), clima tropical e agradável,

bela e esportiva, Santos é ainda uma das principais rotas de cruzeiros marítimos e se destaca

no turismo de negócios, com um dos mais completos complexos de eventos do Brasil, sendo

sua atividade econômica baseada na importação e exportação do Porto, no comércio, no

turismo e na pesca.

4.6 A Secretaria Municipal de Educação: o lócus da pesquisa
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A Secretaria Municipal de Educação (SEDUC) de Santos é a responsável por assegurar o

acesso à educação pública de qualidade nos anos iniciais e finais do ensino fundamental e o

cumprimento da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB).

Com uma abrangência de 85 Unidades Municipais de Educação, 28.768 alunos

atendidos, sendo 7.899 alunos de Educação Infantil, 19.683 alunos de Ensino Fundamental,

1.139 alunos de Educação de Jovens e Adultos, a rede atende o público estudantil nas

modalidades parcial, apenas um período de atuação/atendimento, e integral, quando o tempo

total do estudante na unidade de ensino corresponde a dois períodos letivos.

Gráfico 1 - Número das UME por ciclo

Fonte: Secretaria de Educação de Santos

Desse contingente, a divisão dos alunos por ciclo está disposta conforme podemos
observar no infográfico abaixo:
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Infográfico 6 - Número de alunos por ciclo

Fonte: Secretaria de Educação de Santos

Assim, garantindo a oferta de ensino público fundamental à cidade, as atribuições da

(SME) pautam-se nas seguintes premissas:

Missão: Garantir uma educação pública que promova a formação integral do
educando e a participação ativa da comunidade escolar para a transformação do
meio. Visão: Assumir valores que assegurem a criação de processos de
aprendizagem, humanização e cidadania na escola considerando espaços, tempos,
sujeitos e currículo, por meio de práticas integrativas e restaurativas. Compromisso
nas articulações permanentes, medidas de prevenção e de proteção que promovam a
saúde física e emocional do escolar e dos profissionais da educação. Respeito às
diferentes manifestações do ser humano no contexto educacional e social, a fim de
promover a cultura participativa e despertar o sentimento de pertença. Participação
nas práticas sustentáveis a partir da transformação de atitudes, não apenas no
ambiente da escola, como também em seus lares e na sociedade. Inovação que
potencialize o desenvolvimento da pessoa, garantindo uma aprendizagem
significativa, inclusiva e tecnológica. Valores: Ser escola de referência, que promova
práticas significativas e inovadoras em espaços de humanização e cidadania,
assegurando atitudes de acolhimento, reconhecimento e pertença. Objetivos: Atingir
as expectativas de aprendizagem propostas (gestão de resultados). Assegurar uma
gestão participativa (gestão de processos). Promover a formação continuada dos
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professores e demais colaboradores da escola (gestão de pessoas). Fomentar o clima
escolar de forma colaborativa (gestão de pessoas). Melhorar as práticas pedagógicas
da escola (ensino e aprendizagem). Fortalecer a integração escola-comunidade (pais
e comunidade). (PMS, Portal da educação, 2020)

Nesse sentido, torna-se compromisso da SME a formação de cidadãos participativos,

com o desenvolvimento de senso crítico em relação à realidade social, a promoção da

participação comunitária na gestão do Sistema Municipal de Ensino e o incentivo à inovação

do processo educativo por meio da valorização de novas ideias e concepções pedagógicas

constituem-se eixos norteadores da atuação da SEDUC na cidade.

4.6.1 A SENUTEC

A Seção Núcleo Tecnológico Educacional (SENUTEC) é a seção de trabalho

responsável por gerenciar todos os projetos no âmbito educacional envolvendo tecnologias. A

frente de atuação compreendia assessoria pedagógica para o uso de tecnologias na educação,

na formação contínua dos POIE, dentre muitas outras competências.

A SENUTEC tem o compromisso de trabalhar a promoção da inclusão digital de
toda a comunidade escolar, objetivando o uso das novas Tecnologias da Informação
e Comunicação no trabalho pedagógico. Seu maior objetivo é auxiliar as escolas na
implementação de projetos pedagógicos com aplicação da informática. (PMS, Portal
da educação, 2020)

Para a abrangência de todas as unidades escolares, a SENUTEC contava com um

quadro de colaboradores, concursados, que auxiliavam os POIE e articulavam os projetos

pedagógicos fomentados pela SEDUC juntamente com as escolas e mediados pelo POIE.

Tabela 1 – Equipe Senutec

Quadro de colaboradores SENUTEC

Coordenador 01

Apoio direto (jornada 8h/a) 06

Apoio indireto (h/a projeto)9 04

Fonte: PRAXEDES, 2020.

9 Este último teve muita flutuação, dependia muito do ano e dos projetos desenvolvidos. Os dados referem-se a
2018, ano de encerramento dos POIE.
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Os objetivos do trabalho desenvolvido pela SENUTEC consubstanciavam-se em:

Gerais: Promover o acesso dos alunos e educadores da Rede Municipal de Educação
às Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC), contribuindo para o
desenvolvimento de uma educação inovadora e de qualidade; democratizar o acesso
de alunos, professores, jovens e adultos à tecnologia e aos meios de comunicação
modernos, servindo-se de parâmetro para o desenvolvimento de habilidades e
competências necessárias à formação e desenvolvimento dos processos cognitivos,
sociais e afetivos. Específicos: desenvolver um programa de formação continuada,
organizado no formato de cursos, oficinas e eventos para os educadores da SEME,
procurando sensibilizá-los e prepará-los para o uso pedagógico das TIC; coordenar
os programas da Secretaria de Educação a Distância (PROINFO, TV Escola, DVD
Escola) na rede municipal; realizar os cursos oferecidos pelo MEC; acompanhar,
orientar e assessorar os Professores Multiplicadores Tecnológicos dos laboratórios
de informática das unidades escolares; oportunizar espaços de pesquisas
educacionais na área das TIC; coordenar a implantação de programas, projetos e
cursos na área das TIC; incentivar a utilização dos recursos tecnológicos presentes
na unidade escolar; socializar informações sobre a importância do uso do
computador como nova ferramenta didática nos processos de ensino e aprendizagem
para professores e comunidade escolar; conscientizar alunos sobre o uso e
importância da internet como auxílio e complementação direta de sua aprendizagem;
proporcionar ao professor conhecimentos e informações quanto às vantagens de
novas metodologias a serem adotadas na escola, com base na Informática Educativa,
familiarizando-os com a internet, com os softwares educativos, com os Objetos de
Aprendizagem, com os Jogos Educativos; facilitar a inclusão de métodos e técnicas
didáticas nas práticas pedagógicas dos professores da escola a partir dos recursos
computacionais do Linux Educacional; reforçar nos planejamentos escolares a
inclusão e o emprego de Tecnologias Educativas modernas: Rádio, vídeo,
computador; oferecer formação continuada em “Informática Educativa” para os
docentes como forma de inseri-los neste processo de planejamento das aulas dos
docentes; criar novas formas de construção do conhecimento nos ambientes
escolares, por meio do uso adequado das novas tecnologias; criar uma Rede Social
na internet para a escola, onde alunos e professores estarão trocando ideias,
informações a respeito dos conteúdos trabalhados em sala de aula, por meio de
blogs, documentos compartilhados/colaborativos e bate-papo; incentivar os docentes
e alunos a estarem produzindo material em forma de apresentação eletrônica para
utilizarem em suas aulas; orientar o POIE no uso de softwares educacionais,
envolvendo jogos e aplicativos que podem ser utilizados em atividades
interdisciplinares. (PRAXEDES, 2020)

As Ações consistiam:

Sensibilização e motivação das escolas; apoio ao processo de planejamento
tecnológico das escolas na adesão ao Proinfo (2008 – 2014); capacitação dos
professores e das equipes administrativas das escolas; realização de cursos para as
equipes de suporte técnico; apoio à resolução de problemas técnicos no uso das
Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) nas escolas; assessoria pedagógica
para uso da tecnologia no processo de ensino-aprendizagem; acompanhamento e
avaliação local do processo de informatização das escolas. (Praxedes, 2018)
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Nessa direção, o trabalho da Senutec juntamente com seus colaboradores foi fundante

para a implementação da informática aplicada à educação, à formação contínua dos POIE

para o desenvolvimento de projetos pedagógicos que alcançassem os estudantes e

envolvessem as UME.

4.6.2 O POIE: revisitando a trajetória da função no estado de São Paulo e na Secretaria

Municipal de Educação de Santos

Dentre muitas ações necessárias para a implantação e funcionamento do PROINFO, se

destaca a necessidade de formação de agentes educacionais para o desenvolvimento das ações

educativas do âmbito computacional. Mas, para muito além de treinar esse

professor-multiplicador (especialista em capacitação para o uso da telemática em sala de

aula), o Programa teve como intuito fazer com que os professores fossem multiplicadores ou

atuassem em sala de aula, apropriando-se dos dispositivos tecnológicos informacionais em

suas experiências educacionais, amparados pelos Núcleos de Tecnologia Educacionais – NTE

– estruturados junto às Secretarias de Educação de cada estado.

A partir desse momento de instauração dos laboratórios de informática e dos Núcleos

de Tecnologias Educacionais, dando capacitação e suporte técnico, a integração das TDIC às

escolas foi ganhando espaço e seu uso em sala de aula se tornou realidade.

Em 1989, na cidade de São Paulo, esse movimento de instauração de uma cultura

digital se deu mais efetivamente no governo de Luiza Erundina, cuja Secretaria de Educação

estava sob o comando de Paulo Freire. A partir dessa época, percebe-se uma dinâmica de

incorporação das TDIC na educação, mas dessa vez privilegiando um elemento primordial no

processo educacional: a mediação pedagógica.

É oportuno observar, pela aderência com a visão educacional da pesquisadora e da sua

orientadora, que uma das características desse processo de articulação entre tecnologias e

educação no governo da então prefeita Luiza Erundina foi retirar o viés tecnicista muito

presente quando se tratava da informática nas escolas: viés esse que procura atender à

demanda do mercado de trabalho, tornando a abordagem do ensino da informática

profissionalizante.

Além disso, os objetivos que tangenciavam estavam muito mais voltados para um

exercício racional e pragmático da informática, o que diferia dos objetivos propostos pelo

currículo escolar que se pretendia estabelecer no estado:
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A informática educativa, dentro dessa perspectiva desenvolvimentista e pragmática,
incorre no erro histórico de estabelecer, como objetivo da educação, a formação do
trabalhador, a partir das necessidades do mercado de trabalho. A profissionalização,
principalmente, a nível de primeiro grau, dentro de uma perspectiva de interpretação
dialética da realidade passa pelo imperativo da análise de uma nova visão de
cidadão, de sociedade e de suas relações no mundo do trabalho. O indivíduo e a
sociedade devem ser vistos na sua totalidade e nas suas possibilidades de “vir a ser”,
o que contraria, sobremaneira, o conceito fragmentado e pragmático de aquisição de
habilidades profissionais estanques. Nesse sentido, uma sociedade informatizada
está passando a exigir homens com potencial de assimilar a “novidade” e criar o
novo, o homem aberto para o mundo, que lhe confere a teoria piagetiana quando se
refere às assimilações mentais majorantes; da mesma forma, exige a presença do
cidadão crítico e comunitário, onde os artefatos tecnológicos, especificamente o
computador, possam ser ferramentas auxiliares para a construção de uma sociedade
mais igualitária e justa.  (SME, p. 7, 1992. Apud DUTRA, p. 39, 2010)

Assim se estabelecia o Projeto Gênese, empreendimento que trazia em seu escopo três

eixos primordiais para o alcance da informática educativa, numa perspectiva mais humanista e

igualitária, oportunizando situações de construção de conhecimento para além da

racionalidade técnica do computador. A saber:

Figura 7 - Eixos do Projeto Gênese

Fonte: SME, 1992, p. 13, apud Dutra, 2010, p. 41. Adaptado pela pesquisadora.

A introdução dos computadores através do Projeto Gênese não se deu de forma

simples, mas representou um importante avanço, no que se refere à transformação da escola

pública em um espaço igualitário. Respeitando os princípios de uma gestão pública escolar
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democratizada, alicerçada na autonomia das unidades escolares participantes, bem como a

liberdade em criar e desenvolver um projeto interno de aplicação desse novo modelo de

informática educativa, esse momento propiciou o despertar para uma nova perspectiva de

compreensão da informática aplicada à educação.

Caminhando para os anos seguintes, após avanços consideráveis na concepção de um

currículo integrador entre ensino e tecnologias, a figura do Professor Orientador de

Informática Educativa (POIE) teve sua função criada e regulamentada pelo decreto Nº

34160/94 na gestão de Paulo Maluf, bem como a criação dos laboratórios de informática na

capital paulista. Em 2002, já na gestão de Marta Suplicy, os laboratórios foram remodelados,

com a troca de equipamentos mais modernos, no intuito de atender as demandas de

atualizações dos softwares:

Cada laboratório de EMEF, EMEFM, EMEE, CIEJA, CE e DOT recebeu 20
computadores (estações) e uma estação avançada com um gravador de CD, todos
com sistema dual boot (Windows e Linux). Três impressoras (duas lasers: uma
monocromática e uma colorida jato de tinta), um projetor multimídia, 10 webcam,
20 microfones. (SME, p.11, 1992, Apud DUTRA, 2010, p. 57)

E ainda:

O POIE assume papel fundamental na promoção de projetos e atividades que
auxiliem a U.E a ser uma comunidade de aprendizagem e alcançar as metas previstas
para seus alunos. Esta ação de formação continuada tem como objetivo subsidiar o
trabalho dos POIE, enquanto regentes, por meio de momentos de reflexão sobre o
planejamento das ações direcionadas às novas formas de ensinar e aprender no
contexto digital, nas redes e espaços virtuais de comunicação entre alunos,
professores e formadores, socialização das práticas e vivências de experiências
comunicacionais em espaços de formação colaborativa a distância e redes sociais
para o atendimento às demandas acima descritas.
(http://portal.sme.prefeitura.sp.gov.br)

Esse panorama histórico da Informática Educativa na secretaria municipal de educação

de São Paulo, nos permite articular com o contexto de implementação dos laboratórios de

informática bem como a figura do POIE, no município de Santos, no litoral paulista.

Nesse movimento, no contexto educacional da cidade de Santos, São Paulo, no ano de

2004 emerge a figura do POIE – professor orientador de informática educativa, tendo suas

atribuições definidas pela Portaria Seduc de nº 15/2004, publicada no Diário Oficial do

município em 03/02/2004 e posteriormente substituída por novo texto legal Portaria Seduc nº

50/2005, publicada no mesmo veículo oficial de divulgação em 04/05/2005.



94

Dentre as muitas atribuições pertinentes ao professor de sala de aula comum, o POIE,

além dessas obrigações se encarregaria das seguintes observações que encontramos no artigo

9.º do referido texto legal de Nº 50/2005

Figura 8 – Atribuições do POIE

Fonte: Diário Oficial de Santos, 2005, p. 16-17

O POIE construiu sua trajetória laboral de forma sólida, tornando-se uma das

principais figuras do meio escolar, no que diz respeito à incorporação das TDIC à sala de aula,

integrando as ações educativas do Projeto Político Pedagógico da escola ao uso dos

dispositivos digitais e repercutindo o uso inteligente desses dispositivos no ambiente escolar.

De acordo com o dispositivo que ampara a função POIE, podemos constatar que a

atuação desse professor responsável por introduzir o aluno ao mundo informatizado não

poderia estar distante do que se trabalhava em sala de aula, o alinhamento do professor

regente da sala com o POIE era fundante para um o devido desenvolvimento da disciplina, no

que se refere à integração das TDIC às atividades pedagógicas.
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As diretrizes que embasaram a integralização da Informática na sala de aula, nunca foi

somente instrumentalizar, mas vai muito além disso. O uso inteligente do computador

constituía-se na intencionalidade máxima, articulando os saberes tanto do professor quanto do

aluno e assim construir uma rede de conhecimentos e vencer os desafios advindos deste

empreendimento.

4.7 A produção da narrativa: o relato pessoal e as primeiras aproximações ao campo do

letramento digital e a construção do empoderamento pessoal

Segundo Galvão (2005, p. XXX), “Narrativa é o estudo das diferentes maneiras como

os seres humanos experienciam o mundo”. E é sob o olhar desse experienciar a vida, o

mundo, a profissão que a construção da trajetória de ser POIE na secretaria de educação da

cidade de Santos se cristaliza em mim.

A autora resgata a conceituação de narrativa, processo esse necessário para a

concepção e análise do discurso:

Quando falamos de narrativa, temos de esclarecer o seu significado. De acordo com
Stephens (1992), esta constitui-se a partir da imbricação de três componentes:
História - abrange as personagens envolvidas em determinados acontecimentos, num
espaço e tempo determinados e possibilita uma primeira interpretação do que é
contado; Discurso - forma específica como qualquer história é apresentada;
Significação - uma interpretação de segundo nível que o ouvinte/leitor/espectador
obtém a partir do interrelacionamento da história e do respectivo discurso.
(GALVÃO, 1992, p. 328)

Ou seja, os três elementos apontados por Galvão (2005) servem como dispositivos de

sustentação à produção da narrativa, localizando o leitor na complexidade em que se

apresenta uma produção de discurso. O elemento História configura quais as personagens

envolvidas no enredo, o espaço no qual o fenômeno irá se materializar, colocando a alteridade

em seu papel de espectador dos fatos ocorridos. O discurso consiste na materialização da

história revelada/contada, ele é o responsável por estruturar o que se quer dizer ou relatar, e

por sua vez o elemento Significação traz à tona uma interpretação realizada em segundo nível,

são os efeitos produzidos no leitor/espectador desse discurso ora apresentado.

Nessa tríade em que orbita a narrativa: História-Discurso-Significação, a narrativa

pessoal se sustenta e revela sua potencialidade como investigação em educação. Nesse caso,

minha narrativa visa contemplar esses elementos trazendo na esteira o processo de reflexão
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pedagógica que ecoa por meio da prática pedagógica exercida enquanto POIE e que consiste

no fenômeno investigado nesta dissertação em tela. Não obstante, a narrativa pessoal

contribui para o processo de formação do professor (a), seja na esfera da autoformação ou na

formação dos pares e, nesse sentido, (GALVÃO, 2005, p.343) contribui: “A narrativa como

processo de formação evidencia a relação investigação/formação, pondo em confronto saberes

diferenciados, provenientes de modos de vida que refletem aprendizagens personalizadas”.

Logo, a partilha entre os pares pode se configurar como agente mobilizador de novas

estratégias de atuação da prática docente, reelaborando percursos formativos, oportunizando

momentos de autorreflexão e ressignificação de sua prática educativa. “[...] uma história de

vida ou um relato de uma experiência pessoal fazem emergir todo o aspecto formativo dos

acontecimentos” (GALVÃO, 2005, p. 331).

E resgatando meu percurso profissional mais "recente", desde o ano de 2012, sou

professora da educação básica na Prefeitura de Santos, atuando no ciclo dois do ensino

fundamental, regendo o componente curricular de língua portuguesa, tendo ingressado

mediante concurso público regido pelo edital 03/2011 – da Secretaria de Educação (SEDUC)

e da Secretaria de Gestão (SEGES) e sendo empossada mediante o Estatuto do Servidor

Público Municipal, amparado pela Lei Municipal nº 4.623/84, no dia três de julho do ano de

2012.

Após o período de quatro anos na regência da sala de aula aplicando conteúdos

específicos do universo da língua materna – língua portuguesa - me vi diante de um conflito

na carreira docente. Percebi que no exercício de minha docência ansiava por novos desafios

que me oportunizaram crescer profissionalmente, ampliar o desenvolvimento de vínculos com

os alunos e principalmente integrar as tecnologias digitais da informação e da comunicação

(TDIC) no meu fazer docente. Esse desejo não surgiu de um dia para o outro, ele foi

crescendo e se constituindo ao longo da trajetória profissional e dos anseios e necessidades de

chamar mais a atenção dos estudantes durante as aulas.

Esses sentimentos foram determinantes para uma mudança de prisma no exercício

professoral que até então desenvolvia. A sistemática de usar lousa, giz, saliva e o apoio do

livro didático já não me proporcionavam a sensação de estar fazendo um “bom trabalho”. Não

que esses instrumentos não sejam capazes de propiciar um ensino de qualidade, a questão não

é essa, mas quero enfatizar que para mim eles já me reduziam a um processo mecânico de

conduzir os momentos formativos em sala de aula e por isso a vontade de transcender a
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barreira do comum, do normal e partir para um novo jeito de ensinar e de aprender com os

alunos.

Em conversa com os pares que atuavam em diferentes projetos e funções na PMS

surgiu o interesse e a oportunidade de trabalhar como professora orientadora de informática

educativa na própria rede municipal de ensino. Por ser uma função em serviço e não um cargo

constituído no plano de cargos, carreiras e salários do município, foi possível desempenhar

essa nova função em turno oposto ao registro funcional do cargo de professora de língua

portuguesa e assim me aproximar das linguagens hipermidiáticas, dos laboratórios de

informática estabelecidos nas UME onde pude atuar.

Aprendemos uns com os outros e o fato de começar a exercer a função de poie

emergiu justamente no contato diário com uma amiga que realizava a função na UME em que

eu desempenhava o cargo de professora de português.

Em conversa de bastidores com essa amiga e colega de trabalho muito querida,

comecei a me aproximar do assunto, perguntando como funcionava o trabalho de professor de

informática na rede, se os conteúdos passados eram de caráter mais técnico, sobre os

fundamentos da informática, componentes e usos, ou se era possível trabalhar na perspectiva

interdisciplinar, abordando temáticas do cotidiano atrelados ao terreno escolar.

Além disso, os fatores jornada de trabalho e remuneração foram importantes para a

decisão, visto que a carga adquirida com a função POIE poderia resultar numa somatória

maior de aulas, o que não era possível ministrando outra matéria e havia a possibilidade de

atua com projeto da função, estendendo ainda mais a possibilidade de ampliação de jornada

de trabalho.

Mas o que mais me levou a querer de fato estar na função POIE foi perceber que já

não era mais possível estar em sala de aula e não estar “antenado” com os recursos que cada

vez mais estavam transformando nossas vidas e por conseguinte a sala de aula. Diante desse

sentimento genuíno de migrar para o ensino da informática e me aproximar das tecnologias no

sentido de uma relação mais íntima e não somente para uso pessoal e superficial, procurei a

seção de tecnologias da Seduc para registrar meu interesse em atuar na área.

Após conversas sobre os requisitos para exercer a função, os saberes necessários e os

possíveis cenários que encontraria nas Ume que me designaram (a rede contava com

equipamentos defasados, de licitações muito antigas, alguns datavam da época em que iniciou

a função do POIE na rede, sem contar que o sistema operacional das máquinas pelo fato de
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ser gratuito era o Linux, que não era muito comum a utilização por parte dos estudantes e

professores).

Assim iniciava meu caminho rumo ao letramento digital, os desafios em associar o

computador ao ensino sem que se perdesse de vista que o protagonista no processo era o

educando e não a máquina por si só. No caso, o computador situava-se como uma ferramenta

potencializadora de aprendizagem, cabendo ao professor POIE explorar seus recursos de

maneira sábia, mediando o conhecimento entre homem - máquina.

Na primeira escola onde pude atuar como POIE tive que conciliar o ensino de língua

portuguesa à tarde com cinco turmas compostas por 7° e 8° anos e no contraturno, no caso

pela manhã, trabalhava como POIE atendendo classes de 6° ao 9° ano, tendo em vista que as

aulas de informática educativa eram ministradas em todas as classes de uma escola, carga

horária de 1 aula por semana.

Nessa situação de trabalho no contraturno na mesma rede de ensino era denominado

como uma carga horária de projeto, o que significa dizer que, que são horas excedentes que se

acrescentam aos vencimentos.

Os primeiros dias foram de ambientação ao espaço que fora me designado e como era

de se esperar, o cenário era de computadores um pouco antigos, mas em comparação com

muitas escolas da rede, não eram tão ruins assim. Em média havia 18 computadores para um

contingente de alunos de 30 por sala. Na maioria das vezes, quando o número de alunos

excedia o número de computadores, era aconselhado se sentarem em duplas e desenvolver a

atividade proposta. Isso quase sempre não era motivo de problema, claro que tinham alguns

alunos que preferiam desenvolver sozinhos, mas eram poucos.

À época, no ano de 2015, a jornada atribuída era de 150h mensais, então as aulas eram

ministradas uma vez por semana em cada sala, ficando à disposição as demais horas. Assim,

quando algum professor de outro componente necessitava realizar alguma pesquisa na internet

ou realizar uma atividade que exigisse recursos digitais, a sala de informática ficava à

disposição do professor e eu, como POIE, auxiliava a todos, para acessar, tirar dúvidas quanto

ao uso dos recursos.

Nessa escola, especificamente não havia o atendimento de salas de fundamental ciclo

1, eram apenas fundamental ciclo 2 nos períodos matutinos e vespertinos, à noite o

atendimento era da Educação de Jovens e Adultos.
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Assim, ao longo de 2015 fui me apropriando dessa nova perspectiva que se

apresentava, através das formações pude aprender mais sobre como adaptar as aulas à forma

de atuar com os computadores. Fui aprendendo os macetes das máquinas, pois como já eram

antigas, às vezes só com uns ajustes elas funcionavam ou faziam aquilo que necessitava.

As formações específicas para POIE foram imprescindíveis para a construção do meu

letramento digital. Por meio delas, eu pude me aproximar com mais propriedade ao campo

das tecnologias digitais, pude conhecer um universo muito fecundo de sites, blogs, aplicativos

e perfis que abordavam aulas de informática.

Esses encontros formativos aconteciam uma vez por vez e contribuíram para que, além

de aprender coisas novas, pudéssemos tirar dúvidas, trocar experiências, aprender com os

pares e demais situações que se apresentassem durante os momentos síncronos de formação.

4.8 O exercício da profissão docente sob a ótica da docência autoral: o desenvolvimento

profissional e pessoal e os conhecimentos docentes aplicados à atividade educativa

O conhecimento não se dá de forma linear, ele é holístico e a maneira como ele

aparece no exercício da docência vem embebido de significado pessoal. Então, tratar dos

saberes e conhecimentos adquiridos não pressupõe uma linearidade para que faça sentido, mas

sim é necessário que haja uma significação do processo, é o que Josso (2004) define como

momento “charneira”, referente aos acontecimentos que transformam a vida de quem relata,

permitindo compreender essa trajetória, perceber e analisar esse evento (GALVÃO, 2005).

E assim sendo, exercer a função POIE foi ficando mais claro para mim, desde a

atribuição de aulas, que aconteciam uma vez ao ano, geralmente no fim do mês de dezembro,

antes das férias escolares, até aos primeiros afazeres no laboratório, que consistia em fazer o

inventário dos equipamentos presentes, abrir chamado técnico para as máquinas que

necessitavam de reparos e organização do laboratório para o início do ano letivo.

Todavia, os anos que compreenderam minha jornada como POIE situaram-se entre

2016 e 2018. Eu teria me permitido mais tempo na função, mas em 2019 ela foi extinta pela

secretaria de educação municipal santista, que buscou amparo para tal decisão a competência

de n° 5 da BNCC. Cumpre trazê-la em evidência para observar de fato qual o referencial

utilizado para o encerramento das atividades do professor POIE na rede:

5. Compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e comunicação de
forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas sociais (incluindo
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as escolares) para se comunicar, acessar e disseminar informações, produzir
conhecimentos, resolver problemas e exercer protagonismo e autoria na vida pessoal
e coletiva. (BRASIL, 2018, p. 9)

Note-se que a competência citada acima aborda a cultura digital de maneira

transversal, ou seja, ela não especifica que um componente curricular para desenvolver esses

conhecimentos sobre tecnologias digitais, na verdade, eles devem percorrer todos os

componentes implicados na educação formal como habilidades a serem desenvolvidas.

Contudo, rememorando a trajetória da função POIE na (SEDUC/SANTOS), o

exercício docente de quem atuava nessa função não se restringia apenas à aplicação de

conteúdo informático, ele atuava em parceria com seus pares no desenvolvimento de projetos

transdisciplinares, com temáticas diversas que abordassem a vida para além dos muros da

escola, uma educação ética que promovia a autonomia e o exercício da reflexão.

Entende-se que a conjuntura da sociedade contemporânea é formada por nativos

digitais , indivíduos que apresentam muita fluência tecnológica e que têm acesso rápido às10

informações disponíveis na Internet. Porém, analisando a maneira como o POIE

desempenhava sua função nos laboratórios de informáticas da rede municipal de ensino, e isso

falo com conhecimento de causa e partilha entre os colegas, a informática era trabalhada na

perspectiva culturalista das tecnologias, aquela em que segundo Bonilla e Pretto (2015) vai

para além do uso de equipamentos e produtos, mas fundamentalmente processos

comunicacionais, de experiência, de vivências, de produção e de socialização dessas

produções,  numa perspectiva multidimensional e não-linear desses artefatos.

No limite, Freire e Shor (1986) denunciam como os efeitos perversos dessas políticas

de mainstream que incidem diretamente na forma de trabalho docente, reduzindo a tarefas11

prescritas, normatizando os passos a serem aplicados em perseguição a um objetivo

preestabelecido, subtraindo, assim, a mediação docente das relações contextuais específicas e

entre os sujeitos e de tal e qual ambiente de trabalho, de modo a tornar o trabalho docente

cada vez mais controlado e controlável (MARFIM e PESCE, 2019).

Neste mesmo sentido, também Giroux (1997) denuncia que a implementação dessas

políticas promove, para além de uma redução prática do trabalho e perda dos valores e do

11 Joaquim e Pesce (2018) esclarecem que o sentido de mainstream está ligado ao pensamento liberal
norte-americano, cujo caráter individualista se sobressai, em detrimento do coletivo.

10 O conceito de nativos digitais foi cunhado pelo educador e pesquisador Marc Prensky (2001) para descrever a
geração de jovens nascidos a partir da disponibilidade de informações rápidas e acessíveis na grande rede de
computadores – a Web.
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sentido das pretensões de ensino, a configuração de um controle ideológico, já que retira de

campo a necessidade do exercício reflexivo, de alçar as questões de aprendizagem às relações

de poder, à sua imbricação política, implicando na perda progressiva do manejo sobre o

conteúdo e das finalidades desejáveis na educação. Não obstante, a figura do POIE esmaece

no cenário educacional da rede pública santista, favorecendo esse tipo de controle ideológico

no que tange às TDIC, pois , retira do quadro docente uma função que desenvolvia e auxiliava

seus pares de trabalho e contribuía para o uso crítico das TDIC. Deste modo, à luz da

competência geral de n° 5 da (BNCC, 2018) compreende-se que ela por si só não sustenta o

encerramento da função de POIE na SEDUC/SANTOS, mas se presta a um uso indevido de

tais orientações para a articulação de uma política de economia de custo, enxugando o quadro

de projetos em detrimento de uma educação humanista e libertadora (FREIRE, 1967) que

defendia uma educação voltada para os valores sociais que corroboram para a justiça social e

que ao mesmo tempo liberta o homem dos preconceitos e discriminações. Para Freire (2013),

a educação era vista acima de tudo como ato político que deveria ir de encontro aos valores do

interesse econômico/liberal difundindo a primazia da ética e da equalização social como

premissas indispensáveis para a instauração de uma educação e de uma sociedade mais justas,

democráticas e igualitárias.

Por fim, a perspectiva assumida nesta narrativa buscou reportar os valores dessa

educação libertadora frente ao uso consciente e crítico das TDIC, ressaltando as

possibilidades e potencialidades dessas ferramentas não somente no campo educacional como

na vida pessoal e profissional.

CAPÍTULO 5 – Considerações finais



102

A presente pesquisa desenvolveu-se com o objetivo de investigar as contribuições do

exercício da função do POIE para a prática educativa, a partir da narrativa analítica da

narradora-pesquisadora deste trabalho. Isso significa dizer que, os desdobramentos e as

apropriações das TDIC no exercício de minha docência enquanto POIE se apresentaram como

elementos importantes para o crescimento pessoal e profissional da narradora em questão e

para o desvelar da relevância da função do POIE, nas práticas escolares.

A metodologia empregada para o desenvolvimento da pesquisa amparou-se na

abordagem qualitativa, respaldada em Bogdan e Biklen (1994), e a tipologia de

pesquisa-formação adotada como instrumento de análise e interpretação dos dados encontrou

nos estudos de Josso (2004), Nóvoa (1995;1999; 2004;) e Freire (1967) a sustentação e

validação dos métodos utilizados. Como dito anteriormente, o relato pessoal foi o instrumento

utilizado para trazer a construção da narrativa e fiabilidade do percurso recuperado através das

memórias e experiências vivenciadas ao longo da trajetória aqui relatada.

As formas de análise da narrativa concentraram-se nas categorias de análise e

estrutura pragmática definida por Labov (1972) que aplica os componentes estruturais como:

o Resumo (sumário da substância da narrativa), Orientação (sequência de acontecimentos),

Avaliação (significado e sentido da ação, atitude do narrador), Resolução (o que aconteceu,

como foi resolvida a complicação) e a Coda (termina a narrativa, voltando para o tempo

presente).

Esta estrutura pragmática de analisar as narrativas amparada em Labov (1972) em

educação nos permite não perder o fio condutor e possibilita perceber a intencionalidade

marcadamente no relato. Deste modo, a presente narrativa apresenta como resumo a

experiência enquanto exercida a função POIE, corpus deste trabalho, os desdobramentos da

função no estado e principalmente na Secretaria de Educação de Santos. O componente

estrutural Orientação (LABOV, 1972) da narrativa consistiu no relato dos fatos que

permearam a experiência vivida, na articulação da narradora-pesquisadora POIE em suas

escolas e entre seus pares, na promoção de projetos e atividades que auxiliaram a comunidade

escolar e na integração das tecnologias ao currículo.

A Complicação (LABOV, 1972) da narrativa em tela trouxe à tona o processo de

significação simbólica do cerne do estudo. O papel do (a) POIE como parceiro na mediação

desses processos para vivência, na disseminação e contextualização do uso das tecnologias

digitais ao processo de ensino-aprendizagem, articulando interdisciplinarmente os programas
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curriculares. A Avaliação (LABOV, 1972) da narrativa cumpre o papel de observar a

reverberação das memórias da POIE-narradora em questão, na disseminação da prática

educativa entre seus pares e para a própria carreira profissional, compartilhando e estimulando

a comunidade escolar à incorporação dos conhecimentos midiáticos e suas linguagens.

A Resolução e a Coda (LABOV, 1972) do relato pessoal desta pesquisa dão-se de

maneira entrelaçada, nas formações das quais participei, nos projetos desenvolvidos nas

escolas onde pude atuar como POIE, na assessoria a outros professores com objetivo de

aproximar meus colegas professores das TDIC e estimulá-los a se apropriarem desses

dispositivos tecnológicos em seu tempo e ritmo pedagógico e nos desafios travados ao longo

do percurso, no atendimento às demandas administrativas e pedagógicas.

5.1 O balanço final desta pesquisa-formação

Retomar o itinerário desta pesquisa-formação é perceber que o ato de produzir a

narrativa também se configura em processo de reflexão pedagógica e formação. Enquanto se

escreve se reflete sobre o vivido, se recupera e se analisa os acontecimentos passados dando

conta de como e quais estratégias foram utilizadas para o desenvolvimento dos projetos

permite refletir, no sentido de avaliar se faria algo diferente no presente e evidencia os saberes

diferenciados aplicados às situações relatadas.

Galvão (2005) sinaliza: "A narrativa como processo de reflexão pedagógica permite ao

professor, à medida em que conta uma determinada situação, compreender causas e

consequências de atuação, criar novas estratégias num processo de reflexão, investigação e

nova reflexão” (p.343). E por ser interação com o outro, a narrativa permite ao narrador

conhecer a si mesmo de uma maneira mais expandida, redefinindo os modos de agir e

ajudando a compreender os efeitos que produzimos nos outros.

Desse modo, me permitindo revisitar a trajetória experienciada como POIE na rede de

educação em que atuo, consigo identificar como e em que medida as contribuições dessa

função possibilitaram-me avançar na minha prática pedagógica. Acredito que o receio em

trabalhar com tecnologias seja algo muito comum e compreensível no ambiente pedagógico,

todavia, extrapolar as barreiras é necessário e consigo perceber que nesse sentido foi uma

vitória pessoal enfrentar esse receio e me aproximar da linguagem hipermidiática.

E sou capaz de afirmar que ter vivenciado essa função (POIE) também me permitiu

aproximar-me dos gêneros discursivos e das linguagens hipermidiáticas que são usadas pelos
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estudantes, conhecer seus interesses no que se refere ao universo da internet, o que em muito

acrescenta no exercício do cargo ao qual ingressei na Secretaria de Educação de Santos,

professora de língua portuguesa. Ora, não há como lecionar a língua materna sem considerar

as manifestações linguísticas produzidas pelos estudantes e mediada pelas TDIC.

E, para além do ofício docente, integrar a Seção de Tecnologias (SENUTEC) enquanto

POIE, participar das formações pedagógicas com abordagens sobre diversos aspectos, trocar

experiências com os colegas de função, propiciar a muitos estudantes um contato direcionado

(intencionalidade) para o contexto virtual foram ações que somaram positivamente na

construção de como hoje percebo os modos de relação entre escola-tecnologias-educação. A

narrativa enquanto processo formativo permite evidenciar as aprendizagens personalizadas,

analisa as situações escolhidas para assim revelar indícios do percurso pessoal e os sinais das

escolhas e apropriações que constituíram a base de vida do narrador. Deste modo me sinto em

relação a esta narrativa aqui posta. Nela, espero que o leitor encontre os sinais de reflexão e

formação que permitiram me constituir a professora-narradora-pesquisadora que hoje sou.

Nesse movimento, a razão de ser desta narrativa (JOSSO, 2004), Catani (2005) e

Santos (2014) focou partilhar como o processo de apropriação (LÉVY, 1999), Moran (2012;

2013; 1995) , ressignificação e empoderamento (PESCE, 2010; 2012; 2014; 2015; 2018),

Freire (1967;1997;2001;2013) frente ao uso crítico das TDIC na sala de aula, enxergando na

figura do POIE um par experiente que auxilia e se responsabiliza em trabalhar o letramento

digital (BONILLA, 2010) de seus estudantes e de seus pares de trabalho docente (NÓVOA,

1995;1999; 2004;) Tardif (2000; 2005) e Contreras (2002), contribuiu para uma nova ação

educativa, pois estar munida desta experiência fez com que os efeitos reverberassem no meu

ofício docente como um todo, visto que as TDIC já são uma realidade incorporada à sala de

aula.

No que diz respeito aos limites da pesquisa, cumpre explicitar que, por se tratar de

uma aprendizagem personalizada, cujo mote é a experiência individual do sujeito da pesquisa

em determinado espaço-tempo, os processos de formação ganharam o viés pessoal sem a

intenção de generalizar a função POIE, mas sim de evidenciar em que medida o recorte

narrativo advindo do movimento de rememoração e reflexão da pesquisadora narradora deste

trabalho contribui para o seu processo formativo.

Não obstante, um aspecto que se ressalta, a partir do movimento de revisão de

literatura, é a potencialidade da pesquisa-formação no âmbito da experiência e da
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rememoração da mesma em convergência com as tecnologias em sala de aula. Notou-se que

na literatura vigente há muito espaço a ser explorado, atinente a essa relação prática

pedagógica e as marcas, achados e apropriações por parte dos professores, encontrando nos

itinerários percorridos, possibilidades de aprendizagens que excedam as demandas

comerciais. Como diz Freire:

[...] humanismo e tecnologia não se excluem. Não percebem que o primeiro implica
a segunda e vice-versa. Se o meu compromisso é realmente com o homem concreto,
com a causa de sua humanização, de sua libertação, não posso por isso mesmo
prescindir da ciência nem da tecnologia, com as quais vou me instrumentando para
melhor lutar por esta causa. (FREIRE, 2013, p. 22)
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