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O futuro com que sonhamos não é inexorável. Temos de 

fazê-lo, produzi-lo ou não virá da forma como mais ou 

menos queríamos. É bem verdade que temos de fazê-lo 

não arbitrariamente, mas com os materiais, com o concreto 

que dispomos e mais com o projeto, com o sonho por que 

lutamos (FREIRE, 1994, p.102).
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RESUMO 

 

As Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) aceleraram o desenvolvimento 
técnico-científico a partir do final do século XX. Com isso, ocorreram muitas mudanças 
nas relações sociais, na produção e disseminação da informação, bem como na 
educação. No Brasil, o Estado tem implementado políticas de inclusão digital nas 
escolas públicas, objetivando promover novas formas de ensinar e aprender por meio 
das TIC e suas linguagens. Essas ações consistem em inserir artefatos digitais nas 
escolas e promover a formação de professores para a efetiva utilização. Dentre essas 
tecnologias insere-se a lousa digital, um recurso tecnológico que possibilita o 
desenvolvimento de atividades pedagógicas, fazendo uso de imagens, textos, sons, 
vídeos, páginas de internet, dentre outras ferramentas. A partir desse contexto, a 
questão problematizadora deste estudo foi: em que consistem as contribuições da 
formação continuada de professores para a utilização da lousa digital como 
ferramenta didático-pedagógica no município de Ji-paraná, Rondônia? Esse 
questionamento conduziu ao objetivo geral que buscou analisar se a formação 
continuada de professores, no município de Ji-Paraná/RO, tem contribuído para a 
utilização didático-pedagógica da lousa digital. Trata-se de uma pesquisa de 
abordagem qualitativa, do tipo descritiva exploratória, que teve como sujeitos sete 
professoras do Ensino Fundamental I. O estudo foi conduzido no primeiro semestre 
de 2017 e teve como lócus a Escola de Ensino Fundamental Jandinei Cella. A 
obtenção dos dados foi realizada por meio de entrevista semiestruturada gravada e 
foram analisados por meio da técnica de Análise de Conteúdo, na perspectiva de 
Bardin (2011). Os resultados foram organizados em categorias de análise e revelaram 
que a formação continuada de professores para uso da lousa digital no contexto 
investigado, tem sido ofertada de forma aligeirada. As falas das professoras nos 
levaram a inferir, também, que as contribuições da formação estão pautadas nos 
aspectos técnicos-operacionais. Alguns relatos evidenciaram, ainda, que houve 
contribuição para que as professoras superassem a insegurança em lidar com 
tecnologias digitais, contudo, ainda persistem dificuldades em nível técnico e 
pedagógico. Apontaram, também, que, embora tenham dificuldades, as professoras 
têm momentos de reflexão com espaço para desenvolver e compartilhar novos 
saberes entre si. Mediante tais resultados, conclui-se que as políticas de formação 
continuada para o uso das TIC sejam planejadas a partir das necessidades dos 
professores, uma vez que os “pacotes prontos” de formação não conseguem atender 
de forma efetiva os diversos fatores que envolvem a prática pedagógica mediada 
pelas TIC.  
 
 

Palavras-chave: Formação continuada. Lousa digital. Tecnologias da Informação e 

comunicação.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 

 

The Information and Communication Technologies (ICT) accelerated the technical and 

scientific development since the end of the 20th century. As a result, there have been 

many changes in social relations, in the production and dissemination of information, 

as well as in education. In Brazil, the State has implemented digital inclusion policies 

in public schools, aiming to promote new ways of teaching and learning through ICT 

and its languages. These actions consist of inserting digital artifacts in schools and 

promoting teacher formation for its effective use. From this context, the problematizing 

question of this study was: What are the contributions of the continuous formation of 

teachers to the use of the digital blackboard as a didactic-pedagogical tool in Ji-Paraná 

city, Rondônia? This question, led to the general objective that sought to analyze 

whether the continuing education of teachers in Ji-Paraná city / RO, have contributed 

to the didactic-pedagogical use of the digital blackboard. It is a qualitative research, of 

the descriptive exploratory type, which had as subjects 7 Elementary School teachers. 

The study was in the first semester of 2017 and had as a locus the Elementary School 

Jandinei Cella. Data collection was done through a semi-structured interview. The data 

obtained were analyzed using the Content Analysis technique, from the perspective of 

Bardin (2011). The results, still under construction, were organized in categories of 

analysis and revealed that the continuing formation of teachers to use the digital 

blackboard in the context investigated, has been offered in a lightened way. The 

teachers' statements also led us to infer that the contributions of the training are based 

on the technical-operational aspects. Some reports also showed that there were 

contributions to teachers overcome insecurity in dealing with digital technologies, but 

technical and pedagogical difficulties remain. Other statements pointed out that 

although they have difficulties, teachers have reflexive moments with space to develop 

and share new knowledge among themselves. These perceptions allow directives that 

the policies of continuous formation for the use of ICT are planned from the needs of 

the teachers, since the "ready packages" of formation cannot effectively support the 

various factors that involve the pedagogical practice mediated for ICT. 

 

Keywords: Continuous formation. Digital blackboard. Information and Communication 

Technologies. 
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APRESENTAÇÃO 

 

Trago, aqui, um pouco de minha trajetória de vida e de minha formação como 

educadora. Nasci em Ouro Preto do Oeste, cidade localizada na região central do 

estado de Rondônia, onde ainda resido. Recordo-me que na infância fui oportunizada 

a ricas experiências juntamente com meus irmãos e irmãs, uma vez que, até aos sete 

anos de idade, morávamos no campo onde podíamos explorar a natureza (flores, 

frutos, insetos e animais). Naquela época, ainda não tínhamos televisão em casa, 

desfrutávamos, então, das histórias contadas por meus pais e acompanhávamos, 

também, em um rádio a pilhas, o programa “Encontro com tia Heleninha” apresentado 

pela Rádio Nacional da Amazônia. O programa apresentava músicas infantis, contava 

histórias e pequenas novelas.  Aquilo me fascinava, minha cabecinha de criança 

imaginava que ali haviam minúsculos seres humanos que contavam as histórias. 

Fiquei surpresa o dia em que meu pai abriu o rádio para reparar um problema técnico 

e tinha apenas fios e botões.   

Foi, também nessa época, que meus pais começaram a me alfabetizar. 

Lembro-me claramente que na porta da cozinha havia um calendário religioso e meu 

pai mostrou-me as primeiras letras. Não tínhamos muito livros, mas era frequente o 

contato com jornais, revistas e também gibis que eu lia escondida debaixo da mesa, 

por fazerem parte da preciosa coleção de meu tio materno. Não demorou muito para 

que meus pais tomassem a decisão de mudar para a cidade, para que pudéssemos 

frequentar a escola formal. Era um mundo novo se abrindo, a primeira vez que cheguei 

à escola, a primeira vez que vi um programa de televisão e até mesmo alguns 

eletrodomésticos, como ferro de passar e liquidificador, eram novidades. 

Recordo-me nostálgica do primeiro dia na escola, eu atravessando um campo 

de futebol que ficava no caminho, quase que correndo para alcançar as crianças 

maiores, as pernas respingadas de barro do dia chuvoso, a saia azul plissada herdada 

de uma das irmãs e uma blusa branca. Nos pés um chinelo de dedo, nas mãos, um 

lápis e um caderno; na cabeça, mil coisas sobre o que seria o primeiro dia de aula. 

Foi ali que meu desejo de aprender foi aguçado, embora a escola fosse tão carente 

de recursos didáticos e até mesmo de professores.  

Toda a minha escolarização foi realizada em instituições públicas nas quais 

haviam poucas tecnologias. Algumas vezes, assistíamos filme na sala da TV Escola 

e os computadores existentes eram utilizados para atividades burocráticas. Foi aos 
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doze anos que toquei pela primeira vez a tecla de um computador, na casa de uma 

colega de estudos, parecia mágica. Pudera tamanha fascinação, pois o acesso a 

computadores era privilégio de poucos. 

 Em meados dos anos 2000, frequentei cursos de informática para ter acesso 

ao mercado de trabalho e, ao concluir o ensino médio, em 2005, ingressei na 

Universidade Federal de Rondônia (UNIR), campus de Ji-Paraná, no curso de 

Matemática. Posteriormente, cursei Pedagogia, também na UNIR. Foi nesse curso 

que tive acesso aos estudos e pesquisas sobre o uso das tecnologias na escola. Por 

meio do componente curricular “Tecnologias aplicadas à educação”, fiz parte da 

organização do III Congresso de Nacional em Educação em Tecnologias Digitais, 

ocasião em que publicamos um estudo realizado na rede pública de Ji-Paraná/RO, 

sobre o uso do computador na escola.  

Após a conclusão da graduação em Pedagogia, cursei algumas 

especializações e passei a atuar como formadora de professores. Já o mestrado em 

educação significou um divisor de águas ao ampliar minhas percepções sobre 

pesquisa e educação. Foi um processo de construção e desconstrução de alguns 

paradigmas. No período em que cursei as disciplinas, participei e organizei eventos 

científicos. Foi uma fase laboriosa, mas de muitas realizações e reafirmação 

profissional. 

Desta forma, registro aqui um pouco da minha história, não muito diferente de 

outros(as) brasileiros e brasileiras, que buscam teimosamente se inserir no mundo da 

pesquisa e alcançar as poucas vagas na pós-graduação stricto sensu, considerando 

a falta de estímulo à pesquisa científica por parte do Estado e os cortes orçamentários 

cada vez maiores que afetam as agências de fomento. O mestrado é mais que uma 

conquista profissional, é uma realização pessoal. Assim, continuo a trilhar meu 

caminho convicta de que, apesar dos obstáculos, as conquistas virão. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

Os usos das Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) trouxeram novas 

dinâmicas na divisão social do trabalho, na economia, na educação e na política, 

determinando, assim, a base do sistema produtivo em cada época. Para Kenski (2007, 

p. 21) “[...] o homem transita culturalmente mediado pelas tecnologias que lhe são 

contemporâneas. Elas transformam sua maneira de pensar, sentir e agir”.  

As TIC se referem ao conjunto de recursos tecnológicos que resultou da 

convergência da informática, das telecomunicações e das mídias eletrônicas. Essa 

junção que possibilita reunir, distribuir e compartilhar as informações faz com que a 

difusão e disseminação do conhecimento seja mais ágil (BELLONI, 2013).  

O contexto escolar recebe muitas demandas da sociedade e é afetado pelas 

modificações originadas pelas TIC, que oferecem uma gama maior de recursos e 

possibilidades. Kenski vê a educação e as tecnologias como indissociáveis, neste 

sentido, afirma que:  

 

Podemos também ver a relação entre educação e tecnologias de um 
outro ângulo, o da socialização da inovação. Para ser assumida, 
utilizada pelas demais pessoas, além de seu criador, a nova 
descoberta precisa ser ensinada. A forma de utilização de alguma 
inovação, seja ela um tipo novo de processo, produto, serviço ou 
comportamento, precisa ser informada e aprendida (KENSKI, 2007, p.  
43).  
 

A partir desse olhar, compreendemos que a utilização de tecnologias na 

educação pode ser vista com otimismo por algumas perspectivas, por identificá-las 

com potencial criativo e inovador nos processos de ensino e aprendizagem e as 

caraterísticas que favorecem saberes e culturas. Já outras concepções estabelecem 

as TIC como reprodutoras da sociedade dominante.  

As TIC, aos poucos, estão adentrando os espaços escolares e se mostram 

como meio de inovação, interação, troca e pesquisa. Com isso, há muitas expectativas 

em relação ao papel dos professores, tendo em vista que,  ao serem considerados 

por muito tempo os detentores do saber, esses profissionais, quando se veem frente 

às tecnologias digitais, sentem-se inseguros. A esse respeito, Ribeiro (2005, p. 93) 

observa que, “[...] hesita-se entrar no bosque da tecnologia por medo do 

desconhecido, do novo, do não poder voltar [...]”.  
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Considerando essa insegurança dos professores em utilizar as TIC, Nakashima 

(2008) assinala que a utilização das TIC na escola não implica em abandonar o giz, a 

lousa e o livro, mas incluir recursos tecnológicos que venham proporcionar atividades 

que integrem as linguagens oral, escrita e digital. Essa autora contribui para o 

entendimento de que, por meio das TIC, é possível ampliar a compreensão daquilo 

que se vê, ouve e fala.  

Nesse sentido, Moran (2013), ao relatar o descompasso da escola em relação 

às TIC, argumenta que, embora os professores façam algumas concessões ainda não 

dominam por completo as tecnologias. Para o autor: 

 

Os professores percebem que precisam mudar, mas não sabem bem 
como fazê-lo e não estão preparados para experimentar com 
segurança. Muitas instituições também exigem mudanças dos 
professores sem dar-lhes condições para que eles as efetuem. 
Frequentemente algumas organizações introduzem computadores, 
conectam as escolas com a Internet e esperam que só isso melhore 
os problemas do ensino. Os administradores se frustram ao ver que 
tanto esforço e dinheiro empatados não se traduzem em mudanças 
significativas nas aulas e nas atitudes do corpo docente (MORAN, 
2013, p. 02, grifo nosso). 
 

 

Desse modo, o autor discorre que não é possível exigir mudança dos 

professores sem oportunizá-los às condições que promovam inovações através das 

TIC e que, na ausência de estrutura e suporte ao professor, os esforços e 

investimentos em TIC serão inócuos.  

A organização das políticas públicas indica como deve ser realizada a inserção 

das tecnologias na educação, a inovação do currículo e da metodologia, assim como 

a formação de professores. Contudo, a responsabilidade de promover o novo, 

frequentemente, é atribuída ao professor. De acordo com Alonso (2011, p.10), 

“transfere-se, desse modo, para as “mãos” dos envolvidos com as práticas 

escolares/pedagógicas a empreitada da transformação, cabendo-lhes recriar fazeres 

e saberes de lógicas estranhas e alheias a seu cotidiano”.  

É incontestável que a participação dos professores é primordial para a 

incorporação das TIC ao contexto escolar, entretanto, a formação eficiente para que 

venham se apropriar desses artefatos é necessária. Alonso (2011) ressalta que não 

basta prescrever maneiras de trabalhar com programas e aplicativos, mas trabalhar 

com as TIC como objetos sociais, reformular os sistemas escolares e conscientizar 
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que tanto estudantes quanto professores são protagonistas nos processos de ensino 

e aprendizagem. 

Assim, as expectativas sobre a formação de professores imprimem uma busca 

em superar ou minimizar o abismo existente entre o cotidiano desses profissionais e 

as mudanças promovidas pelas TIC.  

É a partir dessas perspectivas que apresentamos a aproximação com a 

temática deste estudo: em uma experiência como professora no Curso de 

Especialização em Docência na Educação Infantil (CEDEI), na UNIR, Campus de Ji-

Paraná, ministrando a disciplina “Expressão e Arte na Infância”. Em função dos 

objetivos deste componente curricular, por diversas vezes, pude me aproximar da 

forma como as cursistas/docentes utilizavam as TIC em suas salas de aula. 

Foi possível, dentre outros aspectos, observar que, em algumas situações, 

fazem uso da lousa digital. A título de ilustração, citamos a experiência de uma 

professora com 25 anos de trabalho docente que explorou a produção de Salvador 

Dalí com vistas à elaboração de atividades de releitura, junto à turma de crianças de 

cinco anos.  

A partir desta ferramenta, a professora teve acesso a uma exposição de arte, e 

pode vislumbrar com a classe, as diferentes imagens e sentidos de cada artefato. Este 

relato, compartilhado na especialização, foi acompanhado também de dúvidas e 

inseguranças: a professora tinha receio de não conseguir dar conta do que havia 

planejado, ou de acontecer um imprevisto (uma queda de internet, por exemplo), de 

as crianças danificarem o equipamento etc.. 

O contato com esta experiência possibilitou o desejo de aprofundar estudos 

com foco, não apenas nas dificuldades docentes frente às TIC, mas, principalmente, 

em relação às possibilidades de formação continuada para o uso da lousa digital. 

Nesta direção, busquei informações iniciais, junto à Secretaria Municipal de 

Educação (SEMED) de Ji-Paraná, por meio da coordenadora municipal de formação 

em TIC, no período de novembro de 2014. Ela informou que as lousas digitais 

chegaram às escolas em setembro de 2014 e foram instaladas nas salas de aula de 

quatro escolas da rede municipal, para o uso dos professores e estudantes.  
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Diante disso, comecei a desenvolver estudos sobre a temática no âmbito do 

Grupo de Pesquisa em educação na Amazônia (GPEA)1. Foi também a partir desses 

estudos que apresentamos o projeto de pesquisa ao Programa de Pós-Graduação 

Stricto Sensu em Educação (PPGE) da UNIR, Campus de Porto Velho, que foi aceito 

na linha de pesquisa Formação Docente que estuda os processos formativos com 

base em abordagens teóricas que tomam como eixo norteador a profissionalização 

docente. 

A pesquisa pretendeu investigar em que consistem as contribuições da 

formação continuada de professores para a utilização da lousa digital como 

ferramenta didático-pedagógica no município de Ji-Paraná/RO. A partir dos 

desdobramentos desta problemática, e considerando os aspectos que permeiam a 

formação de professores para uso das TIC, elencamos os seguintes objetivos:  

Geral:  

• Analisar as contribuições da formação continuada de professores para a 

utilização da lousa digital como ferramenta didático-pedagógica.  

Específicos: 

• Averiguar se os professores do ensino fundamental I receberam 

formação continuada para a utilização da lousa digital.  

• Identificar se a formação continuada que os professores receberam 

proporcionou contribuições para a operacionalização da lousa 

digital ou como ferramenta didático-pedagógica.  

• Descrever as situações didático-pedagógicas quanto à utilização 

da lousa digital em sala de aula. 

• Caracterizar se as dificuldades apontadas pelos professores são 

de ordem operacional ou relacionadas ao desenvolvimento de 

atividades didáticos-pedagógicas.  

Para responder a esses objetivos, foi realizada uma pesquisa descritiva 

exploratória, de abordagem qualitativa (BOGDAN; BIKLEN, 1994), que teve como 

sujeitos 7 professoras do Ensino Fundamental I, do município de Ji-Paraná/RO. Para 

obtenção dos dados, realizou-se uma entrevista semiestruturada gravada e a análise 

de dados se deu pelo método de Análise de Conteúdo, na perspectiva de Bardin 

                                                           
1  O GPEA é um grupo de pesquisa ligado ao Departamento de Ciências Humanas e Sociais da 
Universidade Federal de Rondônia, Campus de Ji-Paraná. Mais informações em: 
http://www.gpea.unir.br/. 
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(2011). A pesquisa foi concluída no ano de 2017 e teve como lócus de investigação a 

Escola Municipal de Ensino Fundamental Jandinei Cella.  

Sendo assim, esta dissertação foi organizada em sete seções, como 

descrevemos a seguir: Na primeira seção, constitui-se a introdução, em que 

apresentamos a problemática, a justificativa, os objetivos, os aspectos metodológicos 

e a organização das seções da pesquisa.  

Na segunda seção, denominada “As tecnologias nos contextos social e 

educacional”, iniciamos o quadro teórico em que o estudo se assenta, que está 

dividida em duas subseções: “A evolução das tecnologias na sociedade” e “As 

tecnologias digitais na educação brasileira: avanços e retrocessos”. Foram trazidas à 

interlocução as contribuições de Moraes (1993), Saraiva (1996), Valente (1999), Lévy 

(1993;1999), Castells (1999), Vieira Pinto (2005), Penha (2008), Kenski (2007), 

Santaella (2011), Moran (2013), Pretto e Bonilla (2015), Almeida (2016), entre outros. 

Na sequência, a terceira seção discute os elementos da formação continuada 

de professores a partir de Shön (2000), Saviani (2001), Tardif (2002), Pimenta (2005), 

Candau (2007) e Imbernón (2010; 2011), com ênfase na formação para o uso das TIC 

segundo Vilaça (2011), Bonilla (2014), Almeida (2012), Valente (2013), Pretto (2013), 

entre outros.  

A quarta seção, aborda definições e características da lousa digital ancoradas 

em Nakashima e Amaral (2006; 2010), Gomes (2010), Amaral (2014), Almeida e 

Freitas (2014), Derossi (2014), Vincetin (2017), entre outros. Na sequência, 

apresentamos contribuições de estudos relacionados à temática: Carli (2013), Esteves 

(2014), Almeida (2014), Carvalho (2014), Diniz (2015), Ribeiro (2015), Navarro (2015) 

e Silva (2016).  

Na quinta seção, “Caracterização do estudo empírico”, apresentamos os 

caminhos percorridos pela pesquisa, descrevemos as questões norteadoras da 

pesquisa, seus desdobramentos, os objetivos, geral e específicos; o tipo de pesquisa, 

os instrumentos da pesquisa, os procedimentos metodológicos e a análise de dados. 

Assim como os sujeitos e o lócus da pesquisa.  

Na sexta seção, “As percepções das professoras sobre a formação continuada 

para o uso da lousa digital”, realizamos a análise dos dados da pesquisa a partir do 

quadro teórico que a sustenta.  

 A sétima seção expôs as “Considerações Finais”, momento em que se refletiu 

os resultados da pesquisa com base nas análises das percepções das professoras e 
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algumas recomendações com a finalidade de contribuir para a construção de outros 

estudos nesta temática.
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2. AS TECNOLOGIAS NOS CONTEXTOS SOCIAL E EDUCACIONAL 
 

Nesta seção iremos analisar as tecnologias presentes na sociedade 

evidenciando-as no contexto das transformações sociais. Iremos ainda, destacar 

como as tecnologias vem sendo incluídas na educação. 

2.1 As tecnologias na sociedade 
 

 A humanidade tomou novos rumos a partir do surgimento das tecnologias. 

Homens e mulheres, para garantirem a sobrevivência da espécie humana e, até 

mesmo sua hegemonia, colocaram em prática conhecimentos que originaram 

recursos, ferramentas e processos que dinamizaram o ritmo de vida, modificaram os 

hábitos alimentares, as formas de trabalho, evoluíram as relações sociais, entre outras 

mudanças. 

 A esse respeito, Pretto e Bonilla (2015, p. 24) destacam que:  

 

Vivemos em um mundo profundamente transformado pela marcante 
presença das tecnologias digitais de informação e comunicação. 
Essas tecnologias foram e continuam sendo criadas e desenvolvidas 
com base em um movimento que corresponde, de um lado, a uma 
forte concentração de riquezas – com enorme poderio das grandes 
corporações, nacionais e multinacionais – e, de outro, ao crescimento 
significativo do movimento coletivo e colaborativo em diversas partes 
do mundo [...]. 
. 

 Em concordância com os autores acima, este estudo compreende que as 

tecnologias fazem parte do cotidiano dos seres humanos e que os usos que se fazem 

delas, bem como a importância que cada sociedade lhes atribui, possibilitam 

transformações nas formas de ser e viver. Discutiremos esses aspectos mais à frente. 

Inicialmente, iremos destacar algumas concepções acerca do termo.  

 Há diferentes significados para o termo tecnologia, o dicionário Houaiss (2009) 

traz a seguinte definição etimológica: “teoria geral e/ou estudo sistemático sobre 

técnicas, processos, métodos, meios e instrumentos de um ou mais ofícios ou 

domínios da atividade humana (p.ex., indústria, ciência etc.)”. Sua origem vem do 

grego antigo tekhnología, o radical tekné significa arte, artesanato, indústria, ciência e 

o radical logía, significa logos, linguagem e proposição. 

Para Vieira Pinto (2005) técnica e tecnologia não possuem o mesmo conceito. 

Ao trazer os sentidos construídos para o termo, esclarece previamente a concepção 
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de técnica que, para ele, são processos e métodos pelos quais as ações humanas 

são materializadas. Para tecnologia, apresenta quatro significados: a) O significado 

de base etimológica, “teoria, a ciência, o estudo, a discussão da técnica, abrangidas 

nesta última noção as artes, as habilidades do fazer, as profissões [...]” (VIEIRA 

PINTO, 2005, p. 219). b) O segundo é “pura e simplesmente a técnica” (idem, p. 129). 

c) O terceiro é uma junção das duas primeiro “conjunto de todas as técnicas de que 

dispõe uma determinada sociedade, em qualquer fase histórica de seu 

desenvolvimento” (Idem, p. 129). d) O quarto é o entendimento menos ingênuo do 

termo tecnologia, a “ideologia das técnicas”, que envolve pensamentos, crenças e 

valores. 

Em consonância com Vieira Pinto (2005), Kenski apresenta um significado para 

tecnologia e outro para técnicas. Em sua concepção, tecnologias são “o conjunto de 

conhecimentos e princípios científicos que se aplicam ao planejamento, à construção 

e à utilização de um equipamento em um determinado tipo de atividade” (2007, p. 24). 

E as técnicas são “as maneiras, jeitos ou habilidades especiais de lidar com cada tipo 

de tecnologia, para executar algo” (idem, p. 24).   

 Para Kenski (2007), é recorrente a compreensão de que tecnologias são 

apenas equipamentos e aparelhos. E mais, que uma civilização tecnológica é povoada 

por robôs e equipamentos de alta sofisticação. Esse entendimento é reforçado por 

filmes de ficção científica quando a tecnologia é divulgada como algo possível apenas 

aos homens dotados de alta inteligência, muitas vezes, inescrupulosos que querem 

dominar a raça humana, que apresenta a tecnologia como algo ameaçador e perigoso. 

Diante disso, a autora esclarece que os artefatos tecnológicos já estão em todos os 

lugares, fazem parte do cotidiano dos seres humanos a tal ponto que muitos se 

utilizam deles de forma despercebida. 

A partir dessas considerações, compreende-se que o termo tecnologia vai além 

de instrumentos e equipamentos, pois tem a ver com a modificação de 

comportamentos e sentidos. A forma com que uma tecnologia se assenta em uma 

cultura, seja ampliando ou banalizando o seu uso, vai afetar a vida de todos os 

sujeitos. 

Para compreender as tecnologias e o lugar que elas ocupam na sociedade, é 

necessário que sejam pensadas em uma dimensão social, cultural e econômica. Vai 

além de considerá-las como recursos ou ferramentas que inovaram os processos 
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civilizatórios, pois provocaram em nossos ancestrais percepções, cobiças e desejo de 

dominação, nunca antes pensados. 

Tecnologia é poder. Na Idade da Pedra, os homens – que eram frágeis 
fisicamente diante dos outros animais e das manifestações da 
natureza – conseguiram garantir a sobrevivência da espécie e sua 
supremacia, pela engenhosidade e astúcia com que dominavam o uso 
de elementos da natureza. A água, o fogo, um pedaço de pau ou osso 
de um animal eram utilizados para matar, dominar ou afugentar os 
animais e outros homens que não tinham os mesmos conhecimentos 
e habilidades (KENSKI, 2007, p.15). 

 

As fragilidades físicas do ser humano em ambientes inóspitos o levaram à 

materialização de ideias para garantir sua sobrevivência, o que destacou seu potencial 

tecnológico. Sobre essa propensão, Acevedo (1998, p. 41) explica: 

 

Homens e mulheres de um milhão de anos atrás, criaturas pequenas 
frente aos animais que existiam, [...]. Nesta situação, a necessidade 
concreta de defesa era vital; uma pedra se converteu em projétil e um 
pedaço de madeira em uma arma contundente. [...]. Não havia 
postulados teóricos, nem modelos explicativos, nem tampouco 
hipóteses de trabalho. Somente um problema concreto, um cérebro de 
800 centímetros cúbicos, um meio agreste, porém rico em materiais, 
um conjunto de ideais baseadas nas experiências cotidianas, e, a 
centelha criativa que fez destes “quase” homens os seres que 
transformaram o meio natural em ambientes artificiais cruzados pela 

onipresença da tecnologia.  
 

Os usos das inovações tecnológicas serviram de impulso para que os seres 

humanos viessem estabelecer domínio de um povo sobre o outro e fomentou também 

o acúmulo de riquezas. E essa busca por poder e dominação se intensificou, ao ponto 

de uma parte significativa dos recursos das grandes potências mundiais, serem 

investidos atualmente em pesquisas e inovações tecnológicas empregadas na 

manutenção e ampliação do poder político econômico.  

Em consonância com essas ideias, Santaella (2011, p. 04) complementa que 

as tecnologias:  

 

[...] introduziram o automatismo e a mecanização da vida, tanto nas 
fábricas em que respondiam com eficiência à aceleração da produção 
de mercadorias, quanto nas cidades cujo ritmo, sob a luz das redes de 
eletricidade recém-inauguradas, anunciava os novos tempos em que 
os espetáculos da novidade, da publicidade, da moda, da sofisticação 
e do luxo passariam a alimentar os prazeres fugazes do consumo. 
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As tecnologias influenciam as decisões políticas e econômicas da sociedade. 

O Estado pode reprimir o desenvolvimento das tecnologias ou também acelerar o seu 

ritmo de desenvolvimento, alterando a economia e o bem-estar social em pouco 

tempo. De acordo com Castells (1999, p. 10):   

 
Sem dúvida, a habilidade ou a inabilidade de as sociedades 
dominarem as tecnologias e, em especial, aquelas tecnologias que 
são estrategicamente decisivas em cada período histórico, traça seu 
destino a ponto de podermos dizer que, embora não determine a 
evolução histórica e a transformação social, a tecnologia (ou sua falta) 
incorpora a capacidade de transformação das sociedades, bem como 
o uso que as sociedades, sempre em um processo conflituoso, 
decidem dar ao seu potencial tecnológico. 
 

Dessa forma, compreende-se que o domínio ou a falta de apropriação das 

tecnologias nas sociedades em cada período histórico promove profundas 

transformações nos aspectos sociais, culturais e econômicos.  

Muitas inovações tecnológicas surgiram durante a produção de novos 

armamentos militares, algumas destas alteraram o modus vivendi da sociedade, as 

inovações tecnológicas invadiram o âmbito doméstico e pessoal, tornando seus 

usuários dependentes de suas facilidades e benefícios, conforme descreve Kenski: 

  

As tecnologias invadem nossas vidas, ampliam nossa memória, 
garantem novas possibilidades do bem-estar e fragilizam as 
capacidades do ser humano. Somos muito diferentes de nossos 
antepassados nos acostumamos com alguns confortos tecnológicos – 
água encanada, luz elétrica, fogão, sapatos, telefones – que nem 
podemos imaginar como seria viver sem eles. Mas nem sempre foi 
assim. Na origem da espécie, o homem contava simplesmente com as 
capacidades naturais do seu corpo: pernas, braços, músculos, cérebro 
(KENSKI, 2007, p. 20).  
 

Ante o exposto, compreende-se o corpo humano, sobretudo o cérebro, como a 

tecnologia com maior diferencial e aperfeiçoamento, pois tem a capacidade de 

raciocínio, armazenamento de informações e designa o uso desses conhecimentos à 

medida que surgem as necessidades.  

As tecnologias seriam inúteis ao sujeito se este vivesse isolado, pois esses 

equipamentos eram construídos e utilizados em grupo e “constituiriam acervos 

preciosos na composição da cultura de um determinado povo e seriam transmitidas e 

aperfeiçoadas pelas gerações seguintes” (KENSKI, 2007, p. 20).  
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 Colaborando com essas discussões, Lévy (1999) ao fazer uma análise das 

tecnologias e as transições socioculturais, traz as seguintes considerações: 

   

As técnicas determinam a sociedade ou a cultura? Se aceitarmos a 
ficção de uma relação, ela é muito mais complexa do que uma relação 
de determinação. [...]. Uma técnica é produzida dentro de uma cultura, 
e uma sociedade encontra-se condicionada por suas técnicas. E digo 
condicionada, não determinada. Essa diferença é fundamental. A 
invenção do estribo permitiu o desenvolvimento de uma nova forma de 
cavalaria pesada, a partir da qual foram construídos o imaginário da 
cavalaria e as estruturas políticas e sociais do feudalismo (LÉVY, 
1999, p. 25).  
 

Logo, há um consenso de que não são as tecnologias em si que provocam 

transformações, mas a forma como o sujeito se utiliza delas. Pois, ao mesmo tempo 

em que este uso contribui para harmonizar a relação do homem com a natureza, 

facilitar o trabalho e o bem-estar social, possibilita também o interesse desenfreado 

do capitalismo2, que coloca a tecnologia como ferramenta para o domínio.  

Em suma, não é possível compreender as tecnologias sem associá-las aos 

contextos sociais e culturais. As tecnologias não são apenas “máquinas”, pois existem 

outros mecanismos que não são palpáveis que devem ser considerados como 

tecnologia. De acordo com Santaella (2011, p. 32):  

 

[...] a história, a economia, a política, a cultura, a percepção, a 
memória, a identidade e a experiência estão todas elas hoje mediadas 
pelas tecnologias digitais. Estas penetram em nosso presente não só 
como um modo de participação, mas como um princípio operativo 
assimilado à produção humana em todas as suas áreas.  
 

 As tecnologias, em geral, promoveram grandes mudanças, contudo, são as 

TIC que têm possibilitado a ampliação de nossas capacidades para diferentes tempos 

e espaços. De acordo com Moran (2004, p. 61), “na sociedade da informação, todos 

estamos reaprendendo a conhecer, a comunicar, ensinar, reaprendendo a integrar o 

humano e o tecnológico; a interagir o individual, o grupal e o social”.  

                                                           
2 Denominação do modo de produção em que o capital, sob suas diferentes formas, é o principal meio 
de produção. O capital pode tomar a forma de dinheiro ou de crédito para a compra da força de trabalho 
e dos materiais necessários à produção, a forma de maquinaria física (capital em sentido estrito), ou, 
finalmente, a forma de estoques de bens acabados ou de trabalho em processo. Qualquer que seja a 
sua forma, é a propriedade privada do capital nas mãos de uma classe, a classe dos capitalistas, com 
a exclusão do restante da população, que constitui a característica básica do capitalismo como modo 
de produção (BOTTOMORE, 2001, p. 90).   
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Castells (1999) explica que as TIC remodelaram a base material da sociedade 

e deram início a uma terceira revolução: a revolução informática. As TIC são um 

exemplo claro de que tecnologias não são materializadas somente em máquinas e 

equipamentos, uma vez que permite o compartilhamento de informações e 

conhecimento de forma interligada, flexível e colaborativa.  

Kenski (2007, p. 30) define as TIC como “processos e produtos relacionados 

com os conhecimentos provenientes da eletrônica, da microeletrônica e das 

telecomunicações. [...] caracterizam-se por serem evolutivas, [...]”. As TIC são 

denominadas como evolutivas porque estão em permanente transformação. A autora 

explica ainda que essas mídias ampliam a comunicação, tais como:  jornais, revistas, 

rádio, cinema, vídeo, entre outros. São baseadas na linguagem oral, escrita e na 

síntese de sons, imagens e movimentos como é o caso da televisão. 

As TIC ultrapassam todas as formas de acesso à informação, o que foi 

possível a partir do surgimento do computador e da internet, dando origem a novas 

culturas e realidades informacionais. De acordo com Duarte e Zorzo (2009, p. 02):  

 

O primeiro computador eletrônico foi o ENIAC (Electronic Numerical 
Integrator and Computer), projetado pela Universidade da 
Pennsylvania para calcular tiros de artilharia durante a 2ª Guerra 
Mundial (só que quando ele ficou pronto a guerra tinha acabado). Ele 
era capaz de registrar 20 números com 10 dígitos cada, pesava 30 
toneladas e ocupava 3 salas. Possuía válvulas à vácuo, capazes de 
armazenar um bit de informação. As válvulas à vácuo falhavam com 
freqüência, criando uma desconfiança quanto aos computadores. A 
única memória existente eram os cartões perfurados e a linguagem de 
programação era a linguagem de máquina. 
 

 O computador hoje não apresenta características físicas tão complexas e nem 

ocupa grandes espaços, atualmente um minúsculo aparelho tem grande poder de 

armazenamento de dados e recursos. Há inúmeros equipamentos digitais no 

mercado, com possiblidades outrora inimagináveis (televisão e rádio digitais, 

smartphones, notebooks, celulares, iPods). Muitos deles convergem várias mídias em 

um só aparelho, como é o caso dos Smartphones.  

 O computador e a internet trouxeram diferentes maneiras de comunicar e 

interagir, configurando tempo e espaços na sociedade contemporânea, sendo 

possível afirmar que romperam as fronteiras com a interconexão de redes 

digitalizadas. De acordo com Filho (2007, p. 135): 
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Não é fácil encontrar situações históricas análogas à expansão 
tecnológica que se assistiu nestes últimos cinqüenta anos do século. 
Após as revoluções do ferro, da eletricidade, do petróleo, da química, 
veio a revolução apoiada na eletrônica e no desenvolvimento dos 
computadores. A partir dos anos setenta iniciou-se a integração em 
grande escala da televisão, telecomunicação e informática, em um 
processo que tende a configurar redes informativas integradas, com 
uma matriz de comunicação baseada na informação digital, com 
grande capacidade de veicular dados, fotos, gráficos, palavras, sons, 
imagens, difundidos em vários meios impressos e audiovisuais. Pode-
se até dizer que, em certo sentido, as mídias estão sendo suprimidas, 
pois tudo está se tornando eletrônico. 
 

As TIC possibilitam fazer transações bancárias sem sair de casa, integrar várias 

mídias num só aparelho, ter acesso a bibliotecas virtuais, entretenimentos como jogos, 

vídeos, grupos com identidades próprias nos sites de relacionamentos. E as 

informações são transmitidas de forma rápida e em tempo e lugares diferentes, 

tornando o mundo cada vez mais globalizado.  

Para Castells (1999), as TIC têm a mesma importância que a máquina a vapor 

e o dínamo elétrico tiveram nas revoluções agrárias e industriais nos séculos XVIII e 

XIX. Assim, o autor reitera:  

 

Por outro lado, diferentemente de qualquer revolução, o cerne da 
transformação que estamos vivendo na revolução refere-se às 
tecnologias da informação, processamento e comunicação. A 
tecnologia da informação é para esta revolução o que as fontes de 
energia foram para as revoluções Industriais sucessivas, do motor a 
vapor à eletricidade, aos combustíveis fosseis e até mesmo a energia 
nuclear, visto que a geração e distribuição de energia foi o elemento 
principal na base da sociedade industrial (CASTELLS, 1999, p. 50). 
 

No entanto, o autor apresenta logo em seguida uma característica significativa 

da revolução da tecnologia da informação em relação às outras revoluções: a 

acelerada expansão. Para ele, as revoluções antecessoras se difundiram apenas em 

determinadas sociedades e em áreas geográficas relativamente limitadas. Ainda que 

a Revolução Industrial3 tenha se alastrado no mundo, foi de forma muito seletiva e 

com ritmo lento. Nisto, afirma “as novas tecnologias da informação difundiram-se pelo 

globo com a velocidade da luz, em menos de duas décadas, em meados dos anos 70 

e 90” (CASTELLS, 1999, p. 70).  

                                                           
3 A Revolução Industrial compreende o período que vai do final do século XVIII até a primeira metade 

do século XIX.  
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Desse modo, esse processo acelerado de transformações (informática, 

automação e telecomunicações) possibilitou a globalização 4  e consequente 

integração dos processos produtivos, tornando-os planejados e centralizados.  

No início da década, o computador ainda era amplamente pensado 
como uma simulação de uma máquina de escrever, um pincel ou uma 
régua - em outras palavras, uma ferramenta utilizada para produzir 
conteúdo cultural que, uma vez criado, será guardado e distribuído em 
suas mídias apropriadas: página impressa, filme, impressão 
fotográfica, gravação eletrônica. Ao final da década, como o uso da 
Internet se tornou lugar comum, a imagem pública do computador não 
era mais de ferramenta, mas também de uma máquina universal de 
mídia, utilizada não apenas para autorar, mas também para guardar, 
distribuir e acessar todo o tipo de mídia (MANOVICH, 2001, p. 80). 
 

Ao denominar as TIC como tecnologias da inteligência, Lévy (1993) sustenta 

que hoje é possível a propagação de informações em tempo real por conta do 

aperfeiçoamento pelo qual passou uma das tecnologias mais antigas do mundo: a 

linguagem. Diante disso, Lévy (1993) traz algumas concepções sobre a linguagem 

oral, escrita e digital, que para ele são três categorias das tecnologias da inteligência 

existente nas sociedades. 

A linguagem oral era a forma de comunicação dos primeiros grupos sociais, o 

conhecimento era transmitido pela fala e exigia que os interlocutores estivessem no 

mesmo tempo e espaço. Esse tipo de linguagem era baseado na memória e repetição, 

pois: 

  

A memória do oralista primário está totalmente encarnada em cantos, 
danças, nos gestos de inúmeras habilidades técnicas. Nada é 
transmitido sem que seja observado, escutado, repetido, imitado, 
atuado pelas próprias pessoas ou pela comunidade como um todo. 
Além da mudança sem ponto de referência, a ação e a participação 
pessoais onipresentes contribuem, portanto, para definir o devir, este 
estilo cronológico das sociedades sem escrita (LÉVY, 1993, p. 51).  
 

Cabe considerar que a linguagem oral ainda é utilizada como principal forma 

de comunicação, logo é por meio da oralidade que empregamos a fala como recurso 

de interação e ensinamentos. Contudo, essa forma de comunicação não está mais 

restringida à presença física ou a um tempo cronológico. Com as TIC, a linguagem 

                                                           
4 Globalização é um termo que se popularizou na década de 80, contudo, sua origem se deu nos 

séculos XIV e XV, na Europa. Para Vilas (1999, p.23) “globalização é uma dimensão do processo 
multissecular de expansão do capitalismo desde suas origens mercantis em algumas cidades da 
Europa nos séculos XIV e XV”. Assim, globalização é um fenômeno histórico que se intensificou a partir 
de 1980.  
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oral é aplicada por meio do rádio, da televisão, do telefone etc.. Não é necessário que 

o emissor esteja presente no mesmo espaço que o receptor para que a mensagem 

seja emitida. De acordo com Kenski (2007, p. 29),  

 

[...]. Em programas de rádio e televisão, o apelo à repetição e à 
memorização de músicas, jingles e falas de personagens ficcionais 
tem como meta a apresentação de ideias, informações, valores e 
comportamentos que permaneçam. Em um ritual muito semelhante ao 
que ocorria nas rodas em torno da fogueira nos grupos primitivos [...].  
 

 Assim, na sociedade atual a linguagem oral tem as mesmas configurações de 

antes: memorização, repetição e continuidade.  

Na pré-história os homens eram nômades e não ocupavam os espaços de 

forma permanente. Estavam sempre à procura de alimentos e abrigo, até começarem 

a praticar a agricultura. Ao descobrirem que as sementes ao caírem no solo brotavam 

novamente, produzindo novos frutos e grãos, iniciou-se a prática da agricultura que 

por sua vez possibilitou a gênese e a utilização da escrita.  

 

A escrita foi inventada diversas vezes e separadamente nas grandes 
civilizações agrícolas da Antiguidade. Reproduz, no domínio da 
comunicação, a relação com o tempo e o espaço que a agricultura 
havia introduzido na ordem da subsistência alimentar. O escriba cava 
sinais na argila de sua tabuinha assim como o trabalhador cava sulcos 
no barro de seu campo. É a mesma terra, são instrumentos de madeira 
parecidos, a enxada primitiva e o cálamo distinguindo-se quase que 
apenas pelo tamanho. O Nilo banha com a mesma água a cevada e o 
papiro. Nossa página vem do latim pagus, que significa o campo do 
agricultor (LÉVY, 1993, p. 87).  
 

 

Nesse mesmo contexto, Kenski (2007, p. 68) esclarece que ao semear o 

campo, os camponeses necessitavam de um instrumento que permitisse marcar o 

tempo de maturação dos grãos e da colheita, além de ser imprescindível que os 

estoques tivessem uma quantidade de sementes suficientes para as próximas 

lavouras.  Sendo assim, a escrita foi a tecnologia desenvolvida para registrarem esses 

importantes aspectos.  

Os instrumentos utilizados para os primeiros escritos eram peles de animais, 

pedras, ossos e também as paredes dos locais que habitavam. Esses recursos foram 

se refinando ao longo do tempo. De acordo com Kenski (2007, p. 30) “[...] os egípcios 

criaram um tipo especial de papel chamado papiro, [...] nos papiros eram registrados 

documentos funerários, legais, administrativos e literários”.  
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O pergaminho surgiu tempos depois, esse tipo de papel era muito raro e 

oneroso, assim era destinado aos nobres e ricos. Já o papel ao qual temos acesso 

hoje, foi inventado pelos chineses. Kenski (2007) verificou que a produção de papel 

impulsionou a escrita e a impressão de livros. Mas foi a prensa de Gutenberg, em 

1450, que revolucionou o mundo da escrita, pois possibilitou a produção de grande 

quantidade de livros, permitindo que outras classes da sociedade tivessem acesso a 

eles.  

Se a linguagem oral exigia repetição e memorização para adquirir 

conhecimentos, com a escrita, veio a necessidade de interpretar os registros gráficos. 

Passou a existir um tempo significativo entre quem escrevia e quem lia a mensagem. 

Com a escrita, há a possibilidade de se ler registros de séculos ou milênios atrás. Para 

que haja a comunicação não é mais imperativo que o emissor esteja no mesmo 

espaço físico que o receptor. Com isso, surgem diversas versões e interpretações 

daquilo que foi lido.  

 

A escrita permite uma situação prática de comunicação radicalmente 
nova. Feita primeira vez os discursos podem ser separados das 
circunstâncias particulares em que foram produzidos. Os hipertextos 
do autor e do leitor podem, portanto, ser tão diferentes quanto 
possíveis. A comunicação puramente escrita elimina a mediação 
humana no contexto que adaptava ou traduzia as mensagens vindas 
de um outro tempo ou lugar (LÉVY, 1993, p. 54). 
 

Em vista disso, a informação ganha autonomia e pode permear diferentes 

contextos. Kenski (2007) afirma que a linguagem escrita também é uma tecnologia 

que compõe mecanismos de poder e ascensão, já que se cria uma hierarquização 

social, em razão da exclusão que sofrem os “iletrados”.  

 Contudo, a tecnologia escrita é um recurso que ampliou a memória e a 

comunicação. Se, na linguagem oral os fatos eram repassados por contos, cantigas e 

mitos, com a escrita são contados em diários, textos biográficos, agendas, entre 

outros recursos que legitimam seu uso social.  

A terceira tecnologia da inteligência, para Lévy (1993) é a linguagem digital, a 

qual está articulada com as TIC. Esse tipo de linguagem é formado por códigos 

binários, que viabilizam vários processos de informação, comunicação, interação e 

aprendizagem. 
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Kenski (2007, p. 31) assegura que a linguagem digital vem romper com as 

“formas narrativas circulares e repetidas da oralidade e com o encaminhamento 

contínuo e sequencial da escrita e se apresenta como um fenômeno descontínuo, 

fragmentado e, ao mesmo tempo dinâmico, aberto e veloz”. A autora acrescenta que 

a base da linguagem digital é o hipertexto.  

Ao realizar sobre a criação, os usos e as formas de hipertexto, Lévy (2003, p. 

20) traz a seguinte definição:  

 

Tecnicamente, um hipertexto é um conjunto de nós ligados por 
conexões. Os nós podem ser palavras, páginas, imagens, gráficos ou 
partes de gráficos, sequências sonoras, documentos complexos que 
podem eles mesmos ser hipertextos. Os itens de informação não são 
ligados linearmente, como em uma corda com nós, mas cada um 
deles, ou a maioria, estende suas conexões em estrela, de medo 
reticular. Navegar em um hipertexto significa, portanto, desenhar um 
percurso em uma rede que pode ser tão complicada quanto possível. 
Porque cada nó pode, por sua vez, conter uma rede inteira. 
 

Por isso, o hipertexto é compreendido como uma evolução do texto linear. 

Nesse tipo de linguagem estão presentes outras mídias, podendo existir diversos 

“atalhos” como fotos, vídeos, sons. Tais caraterísticas levam esses materiais para 

além de um texto escrito, um documento multimídia, ou como explica Kenski (2007) é 

uma hipermídia.  

 

Hipertextos e hipermídias reconfiguram as formas como lemos e 
acessamos as informações. A facilidade de navegação, manipulação 
e a liberdade de estrutura estimulam a parceria e a interação com o 
usuário. Ao ter acesso ao hipertexto, você não precisa ler tudo que 
aparece na tela para depois seguir em frente. A estrutura do hipertexto 
permite que você salte entre os vários tipos de dados e encontre em 
algum lugar a informação que precisa (KENSKI, 2007, p. 32).  
 

Com isso, só é possível distinguir os efeitos da linguagem digital, buscando 

compreendê-la. A linguagem digital ampliou de forma significativa a agilidade e a 

capacidade de registrar, armazenar e retratar as informações escritas, sonoras e 

visuais. Com a junção da informática e das telecomunicações, é expressivo o aumento 

de interações entre pessoas em qualquer tempo ou espaço.  

Diante disso, podemos afirmar que estamos inseridos em uma sociedade 

tecnológica, movida pela linguagem digital, a qual submerge todas as instituições da 

sociedade, especialmente a escola, que aos poucos, vem estabelecendo relações 

com essa realidade.  
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No contexto escolar, muitas tecnologias (lápis, livros, giz, lousa convencional, 

régua, entre outros), já eram utilizadas para dinamizar os processos de ensino e 

aprendizagem. Contudo, são as tecnologias digitais que têm intensificado os debates 

a respeito de seu papel na educação escolar, por oferecer funções que possibilitam a 

professores e estudantes o desenvolvimento de várias linguagens. Sendo assim, na 

subseção a seguir iremos discorrer sobre a inserção das tecnologias na educação do 

Brasil. 

2.2 As tecnologias digitais na educação brasileira: avanços e retrocessos 
 

 De acordo com Moran (2013), as TIC podem proporcionar a construção de 

novos formatos de ensino e aprendizagem.  As ações desenvolvidas nos ambientes 

educativos da escola contam com pesquisas online, e-mails colaborativos, livros 

digitais, blogs, objetos de aprendizagem, podcats, Webquest5, sites educativos, etc., 

que são construídas com os computadores, projetores multimídias, lousas digitais e 

smartphones. O autor complementa ainda que o objetivo de inserir as TIC na escola 

não é apenas informatizar o processo ou otimizar a transmissão de conhecimento, 

mas oportunizar que os estudantes tenham autonomia para construir e compartilhar o 

aprendizado.  

O rádio é um equipamento que ampliou as primeiras experiências de educação 

com TIC no país, o Instituto Rádio Motor e o Instituto Universal Brasileiro, o primeiro 

em 1939 e, o segundo, em 1941, instituíram alguns programas educacionais por meio 

do rádio.  Os programas tinham por objetivo alfabetizar jovens e adultos nas regiões 

mais distantes do país (PRETTO e TOSTA, 2010).  

 De acordo com Saraiva (1996), a extinta TV TUPI, primeira rede de televisão 

do Brasil, iniciou em 1969 o Curso Madureza Ginasial que trazia como proposta a 

possibilidade de transmitir aulas agradáveis e eficientes pela televisão. No mesmo 

período, a Televisão Educativa do Maranhão começou a exibir exercícios para 5ª e 8ª 

séries, do ginásio, o que seria Ensino Fundamental II, hoje. A televisão Educativa do 

Ceará, além de apresentar programas educativos de 5ª a 8ª série também divulgava 

em material impresso. Outro programa educativo com televisão bastante conhecido 

                                                           
5 Webquest é uma metodologia de pesquisa orientada para a utilização da internet na educação (NIZ, 

2017).  



36 
 

foi o Telecurso 2º grau6 que foi criado em 1978, pela Fundação Roberto Marinho, em 

parceria com a Fundação Padre Anchieta de São Paulo e a Federação das Indústrias 

de São Paulo (FIESP).  

Já as iniciativas com o computador, foram nas universidades, quando em 1973, 

o Núcleo de Tecnologia Educacional para a Saúde da Universidade Federal do Rio de 

Janeiro (UFRJ) fez uso do computador para realizar simulações no componente 

curricular de química. No mesmo ano, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul 

(UFRGS) começou a utilizar o computador como recurso para ensinar e avaliar os 

alunos. Já em 1975, a Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) elaborou o 

documento “Introdução de Computadores nas Escolas de 2º Grau”, sob a 

coordenação do professor Ubiratan D'Ambrósio; esse documento foi financiado pelo 

Programa de Reformulação do Ensino (PREMEN/MEC).  Ainda em 1975, receberam 

a visita de Seymour Papert e de Marvin Minsky, pesquisadores do Instituto de 

Tecnologia de Massachussets dos Estados Unidos da América (EUA), que trouxeram 

para o Brasil ideias para trabalhar o ensino de exatas com o computador.  

De acordo com Almeida (2016), em 1980, foi instituída uma Comissão de 

Informática na Educação que tinha como representantes membros da Secretaria 

Especial de Informática (SEI), do Ministério da Educação (MEC), do Conselho 

Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e da Financiadora de 

Estudos e Projetos (Finep).  

Essa comissão tinha como propósito apresentar um plano de uso do 

computador na educação, o que foi feito a partir da realização do I Seminário Nacional 

de Informática na Educação, na Universidade de Brasília, no período de 25 a 27 de 

agosto de 1981, com a participação de especialistas nacionais e internacionais.  

Moraes (1993) relata que, a partir do seminário supracitado, foram abalizadas 

algumas recomendações norteadoras para o uso do computador como ferramenta 

auxiliar do processo de ensino e aprendizagem.  Dentre esses norteamentos, 

enfatizou-se que as atividades de informática na educação fossem instituídas por 

“valores culturais, sócio-políticos e pedagógicos da realidade brasileira, bem como a 

prevalência da questão pedagógica sobre as questões tecnológicas no planejamento 

de ações” (MORAES, 1993, p. 04).  

                                                           
6 Foi ampliado para o Telecurso 2000 e passou por diversas mudanças em seu formato.  
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Nessa ocasião, foi acordado também que antes de implantar uma política 

nacional de informatização da educação, primeiro fossem inseridos projetos pilotos 

em universidades e que as experiências desenvolvidas nesses projetos servissem de 

subsídios para futuros programas a nível nacional.  

Em 1984, o MEC por intermédio da Fundação Centro Brasileiro de TV 

Educativa (Funtevê) iniciou o Projeto EDUCOM, implantado em cinco universidades 

brasileiras:  Universidade Estadual de Campinas, Universidade Federal de Minas 

Gerais, Universidade Federal de Pernambuco, Universidade Federal do Rio de 

Janeiro e Universidade Federal do Rio Grande do Sul.  

 Vinculado ao Educom, foi criado também o Projeto Formar que com o incentivo 

do MEC tinha como finalidade desenvolver um curso de especialização de 360 horas 

para professores formadores. O curso era ministrado pela Universidade Estadual de 

Campinas em parceria com outras universidades. Almeida (2016) discorre que o 

curso:  

 

[...] propiciava aos formandos a oportunidade de desenvolver o 
domínio sobre a tecnologia, discutir o potencial educativo das 
ferramentas, linguagens e software, compreender as abordagens 
teóricas instrucionista e construcionista, elaborar projetos para 
disseminar essas ações em suas instituições de origem, atuando 
como multiplicadores (ALMEIDA, 2016, p. 47).  
 

 
 A autora acima esclarece que embora o curso tivesse como eixo norteador a 

prática pedagógica com o computador, não eram consideradas a realidade da escola 

e o trabalho do professor, tão pouco se fazia uma análise da proposta curricular o que 

resultava em dificuldades na efetivação dos conhecimentos aprendidos. Após isso, o 

MEC criou também os chamados Centros de Informática Educativa (Cied), esses 

centros eram coordenados por professores egressos do Projeto Formar, os quais 

atuavam como multiplicadores realizando cursos e oficinas.  

 Valente (1999) e Almeida (2000) registram que as ações do MEC no 

desenvolvimento de políticas de tecnologias na educação são marcadas por 

continuidades e descontinuidades, pois houve um arrefecimento em certos períodos, 

e ímpeto em outros. Com isso, somente em 1989  o MEC instituiu o primeiro Programa 

Nacional de Informática Educativa (PRONINFE). Com este programa, houve maior 

alcance das ações, que contava com o auxílio de organizações como as 

universidades, ensino técnico e educação básica. Mas, logo o programa apresentou 
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necessidade de mudanças estruturais por conta da ausência de recursos e da 

rotatividade de superintendentes do MEC. 

  Em 1996, houve a criação da Secretaria de Educação a Distância (SEED) com 

o intuito de ampliar essa modalidade de ensino e as iniciativas de formação continuada 

para os professores. No mesmo ano, surgiu o Programa TV Escola, com o Projeto 

“Um Salto Para o Futuro”, coordenado pela Fundação Roquete Pinto (CETIC, 2015).  

 Após isso, a Portaria do MEC nº 522 de 1997 instituiu o Programa Nacional de 

Informática na Educação (PROINFO), com a intenção de promover na educação 

pública de ensino fundamental e médio o uso pedagógico das TIC. O PROINFO foi 

pensado para funcionar de forma descentralizada por meio de parceria com 

secretarias de educação municipais e estaduais, as quais teriam uma coordenação 

local que são os Núcleos de Tecnologia Educacional (NTE). O PROINFO, hoje, possui 

outra nomenclatura como esclarece Almeida (2016, p. 48): 

 
Desde o final de 2007 o ProInfo passou a ser denominado Programa 
Nacional de Tecnologia Educacional, tendo como finalidade promover 
o uso pedagógico das TIC nas redes públicas de educação básica 
fazendo uso de distintos artefatos, como tablets, computadores de 
mesa, lousas digitais e outros. Atualmente o ProInfo se desenvolve em 
três vertentes articuladas: ambientes tecnológicos equipados com 
computadores e recursos digitais; formação de professores e 
gestores; oferta de conteúdos, ambientes virtuais e recursos digitais 
multimídia, envolvendo: Portal do Professor, TV Escola, Banco 
Internacional de Objetos Educacionais, Portal Domínio Público e 
ambiente virtual e-Proinfo. Há também o Programa Banda Larga nas 
Escolas (PBLE), uma cooperação entre MEC, Ministérios do 
Planejamento e das Comunicações, Agência Nacional de 
Telecomunicações (Anatel) e secretarias de educação. 

   

Almeida (2016) discorre sobre vários programas que fazem parte do PROINFO 

que objetivam minimizar os desafios para a efetivação das TIC na escola. Entretanto, 

para alinhar essas ações, ainda foi implantado por meio do Decreto 6.300/2007 o 

Programa Nacional de Formação Continuada em Tecnologia Educacional (PROINFO 

Integrado) com as seguintes características: 

 

O PROINFO integrado é um programa de formação voltada para o uso 
didático-pedagógico das Tecnologias da Informação e Comunicação 
(TIC) no cotidiano escolar, articulado à distribuição dos equipamentos 
tecnológicos nas escolas e à oferta de conteúdos e recursos 
multimídia e digitais oferecidos pelo Portal do Professor, pela TV 
Escola e DVD Escola, pelo Domínio Público e pelo Banco 
Internacional de Objetos Educacionais (BRASIL, 2008). 
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Destarte, o PROINFO integrado tem a intenção de dar continuidade à 

implantação de laboratórios nas escolas e outros artefatos digitais e oferecer formação 

continuada aos professores, visa ainda:  

 

I - promover o uso pedagógico das tecnologias de informação e 
comunicação nas escolas de educação básica das redes públicas de 
ensino urbanas e rurais; 
II - fomentar a melhoria do processo de ensino e aprendizagem com o 
uso das tecnologias de informação e comunicação; 
III - promover a capacitação dos agentes educacionais envolvidos nas 
ações do Programa; 
IV - contribuir com a inclusão digital por meio da ampliação do acesso 
a computadores, da conexão à rede mundial de computadores e de 
outras tecnologias digitais, beneficiando a comunidade escolar e a 
população próxima às escolas; 
V - contribuir para a preparação dos jovens e adultos para o mercado 
de trabalho por meio do uso das tecnologias de informação e 
comunicação e; 
VI - fomentar a produção nacional de conteúdos digitais educacionais. 
(BRASIL, 2007). 
 

 Como se pode observar o PROINFO integrado possui objetivos que abrangem 

o contexto pedagógico em sala de aula, a inclusão digital da comunidade em que a 

escola está inserida e também a formação profissional dos estudantes. Ao aderir o 

PROINFO, o Distrito Federal, Estados e Munícipios devem atender algumas 

atribuições. De acordo com o Artigo 4º do Decreto devem: 

  

I - prover a infraestrutura necessária para o adequado funcionamento 
dos ambientes tecnológicos do Programa; 
 II - viabilizar e incentivar a capacitação de professores e outros 
agentes educacionais para utilização pedagógica das tecnologias da 
informação e comunicação;  
III - assegurar recursos humanos e condições necessárias ao trabalho 
de equipes de apoio para o desenvolvimento e acompanhamento das 
ações de capacitação nas escolas;  
IV - assegurar suporte técnico e manutenção dos equipamentos do 
ambiente tecnológico do Programa, findo o prazo de garantia da 
empresa fornecedora contratada. 
 Parágrafo único. As redes de ensino deverão contemplar o uso das 
tecnologias de informação e comunicação nos projetos político-
pedagógico das escolas beneficiadas para participarem do ProInfo 
(BRASIL, 2007, p. 02).  
 

  
 No que se refere à formação de professores e gestores para utilização 

pedagógica das TIC, oferecida pelo PROINFO integrado, as escolas públicas podem 
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participar dos cursos, mesmo que não possuam laboratórios de informática ou não 

tenham sido contempladas com artefatos digitais no âmbito deste programa. São 

oferecidos os cursos: Introdução à Educação Digital, Tecnologias na Educação, 

Elaboração de Projeto e Curso de Especialização em Tecnologias em Educação, 

essas ações são realizadas pelos Núcleos de Tecnologia Educacional. 

 No estado de Rondônia os primeiros Núcleos de Tecnologia Educacional 

(NTEs) no âmbito do PROINFO, foram projetados em 1997, em uma parceria entre o 

MEC e o Governo do Estado de Rondônia, por meio da Secretaria de Estado da 

Educação (SEDUC). Ficou estabelecido um convênio: o MEC tinha por incumbência 

prover os equipamentos para a instalação dos NTEs, a implantação dos Laboratórios 

de Informática nas escolas e a formação de professores multiplicadores, em nível de 

curso de pós-graduação latu sensu. À SEDUC competiu estabelecer o NTEC/RO, dar 

infraestrutura, nomear um coordenador estadual e estruturar uma equipe técnico-

pedagógica.  

 Em 1998 que aconteceu a efetivação dessas responsabilidades com a 

nomeação do Coordenador do NTE/RO em nível estadual com a publicação da 

Portaria n°247/GAB/SEDUC, que entrou em vigor na data de 25/03/1998 (SEDUC, 

1998, p. 1). Houve também a criação do “Projeto Estadual de Informática na 

Educação”, pautado nas diretrizes nacionais do PROINFO. No mesmo ano, houve a 

implantação de dois Núcleos de Tecnologia Educacional, um no município de Porto 

Velho e outro em Ji-Paraná (PENHA, 2008).  

 Somente com a reforma administrativa feita pelo Governo do Estado, por meio 

do Decreto Estadual n° 9053 de 10 de abril de 2000, o Núcleo de Tecnologia 

Educacional Central, passou a fazer parte do organograma da SEDUC. De acordo 

com o  Art. 33 o Projeto de Tecnologia Educacional tinha como competência: 

  

[...] coordenar e executar atividades inerentes à capacitação de 
professores através da TV Escola, Um Salto para o Futuro e Programa 
de Informática na Educação, para utilização dos recursos 
tecnológicos, equipamentos de informática e de telemática como 
ferramentas pedagógicas (RONDÔNIA, 2000, p. 12). 
 

  A reforma administrativa acima mencionada foi significativa para a inserção das 

tecnologias na educação de Rondônia, tendo em vista que culminou na efetivação das 

ações dos NTEs.  
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 A primeira formação de professores para uso das tecnologias aconteceu em 

1997, por meio dos cursos de pós-graduação latu sensu na área de informática na 

educação, em parceira com SEED/MEC e Universidade Federal do Mato Grosso 

(UFMT). Posteriormente foi realizada, em 1998, uma especialização pela 

Universidade Estadual do Amazonas (UNAMA) para 8 professores da rede estadual. 

Em 2002 a Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), realizou uma 

especialização em informática educativa (PENHA, 2008).  

 Atualmente a coordenação estadual do ProInfo administra 11 Núcleos de 

Tecnologia Educacional localizados nos municípios de Ariquemes, Cacoal, Cerejeiras, 

Guajará-Mirim, Ji-Paraná, Ouro Preto, Pimenta Bueno, Porto Velho, Rolim de Moura, 

São Francisco e Vilhena. As ações desses NTEs estão voltadas tanto para a formação 

de professores, quanto para a manutenção técnica dos equipamentos e apoio 

pedagógico.  

 Diante disso percebemos que as políticas públicas brasileiras após enfocar a 

infraestrutura tecnológica nas escolas, intensificava ações objetivando a formação dos 

professores para o uso das tecnologias digitais. Entretanto, são marcadas por 

fragmentações e descontinuidades.  De acordo com Masseto (2009), embora tenha 

tido avanços, essas políticas não têm alcançado uma efetividade nas suas ações em 

nível de implantação dos artefatos tecnológicos, mais distantes ainda estão os usos 

significativos que estes podem proporcionar.  

 Para Bonilla (2012) as políticas públicas brasileiras para inserir as tecnologias 

na educação possuem objetivos amplos, mas estratégias limitadas, afirma ainda, que 

desde o início a articulação de tecnologia e educação tiveram concepções 

equivocadas, ao entenderem as TIC só como simples ferramenta de apoio 

pedagógico.  

 Alves e Pretto (2015, p. 171) evidenciam que mesmo nas escolas 

contempladas pelas TIC, na maioria, os usos se resumem em repetição das mesmas 

práticas, porque há fragilidade nas ações desenvolvidas com esta finalidade. Assim 

questionam: 

 

Como os professores, alunos, diretores, corpo técnico pedagógico, 
podem levar adiante as diretrizes norteadoras destas ações, se, 
muitas vezes, não compreendem o porquê, para quê e como interagir 
com estes elementos tecnológicos na escola? Em outras palavras, a 
percepção não clara das razões mais profundas desta relação 
educação tecnologia fez com que, estes equipamentos fossem 
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subutilizados, sendo quase mais um elemento de decoração ou de uso 
promocional da instituição escolar, tendo pouco uso e se tornando, 
rapidamente, obsoletos. 
 

 
 

A vista disso, são relevantes as considerações de Almeida (2016) que 

especifica algumas condições favoráveis para que se estabeleça um avanço 

consistente na integração das TIC nas escolas, as quais estão enumeradas no quadro 

abaixo: 

 

QUADRO 1 CONDIÇÕES FAVORÁVEIS PARA A INTEGRAÇÃO DAS TIC 
1- O papel dos gestores da escola. 

2- A integração das TIC ao projeto pedagógico da escola. 

3- A formação continuada de professores. 

4- O papel do profissional encarregado do laboratório de informática. 

5- A manutenção dos equipamentos. 

6- O apoio pedagógico do NTE e de monitores. 

7- A elaboração de um planejamento pedagógico segundo uma abordagem interdisciplinar 

e de construção do conhecimento. 

Fonte: Almeida (2016, p. 53)  

 

Desse modo, são muitos os fatores a serem considerados para promover as 

TIC na educação, inseri-las sem dar condições para que os atores da escola as 

utilizem de forma plena, só irá contribuir para que fiquem subutilizadas, ainda que haja 

algumas mudanças nas escolas, estão a passos lentos, comparadas às 

transformações desencadeadas pela TIC.  

A dinâmica verticalizada presente na escola mantém práticas pautadas na 

transmissão do saber, tendo como centro apenas o professor. As novas maneiras de 

ensinar e aprender, tem como elemento primordial permitir que o estudante construa 

sua aprendizagem. Isso se dá por um processo interativo em que o professor assume 

o papel de mediador.  

Nessa perspectiva, Sancho e Hernández (2006) elencam algumas críticas em 

relação às políticas públicas instituídas para a inserção das TIC na educação ao 

afirmarem que há poucas mudanças no processo de ensino e aprendizagem. Para 

eles as TIC induzem a uma falsa sensação de mudança, por conta dos recursos de 
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animação e cores, quando na verdade só houve uma sofisticação nas formas 

conservadoras de ensinar.  

Moran (2013) concorda que não houve modificações consideráveis com as TIC 

na educação até agora, e que muito embora esses artefatos proporcionem novas 

linguagens, desafios e interatividade, foram inseridos de forma marginalizada nas 

escolas, o que contribuiu para que nas práticas pedagógicas continuasse a  

predominar as linguagens oral e escrita, com uma ou outra ilustração audiovisual. 

Neste caso, observa-se  que não houve, como alguns previam, mudanças 

extraordinárias nas formas de ser e pensar de professores e estudantes a partir da 

chegada das TIC . 

Essas considerações compatibilizam com Kenski (2012) a qual afirma que as 

TIC são encaradas como simples incremento nos recursos didáticos e ainda estão 

muito longe de serem usadas em todas as suas potencialidades para uma melhor 

educação, entretanto “quando bem utilizadas provocam a alteração dos 

comportamentos de professores e alunos, levando-os a um melhor conhecimento e 

maior aprofundamento do conteúdo estudado” (KENSKI, 2012, p. 45).   

Consoante a isso, Behrens, Masseto e Moran (2010, p. 08) compreendem que 

“[...] as tecnologias nos permitem ampliar o conceito de aula, de espaço e tempo, 

estabelecendo novas pontes entre o estar junto fisicamente e virtualmente”. Sendo 

assim, são evidentes as possibilidades das TIC para a promoção de novas formas de 

ensinar e aprender, pois os sons, as imagens, os movimentos oferecem informações 

de forma mais clara sobre o objeto estudado, permitem também que as atividades da 

escola da escola ultrapassem as barreiras físicas. 

As TIC oferecem elementos para que os estudantes não fiquem passivos na 

construção do conhecimento, pois suas possibilidades interativas permitem que saiam 

do papel de receptores para atuarem na construção do conhecimento. Todavia, faz-

se necessário conhecer de que forma as tecnologias passaram a fazer parte do nosso 

cotidiano e os conceitos que permeiam os seus usos. Com base nisso, na próxima 

seção iremos discorrer sobre a formação continuada de professores e os processos 

formativos para o uso das TIC. 
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3 FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES E TECNOLOGIAS DIGITAIS: 
LIMITES E DESAFIOS 

 
 Nesta seção, apresentamos algumas concepções de formação de professores 

com ênfase na formação continuada para o uso das TIC. 

3.1 Formação continuada de professores 
 

 A formação continuada abrange diversos aspectos na educação e seus reflexos 

podem ser vistos no desenvolvimento da profissão docente e nos processos de ensino 

e aprendizagem. Há uma vastidão de abordagens que envolvem a temática, diferentes 

concepções, que trouxeram avanços e outras retrocessos considerando que as ações 

desenvolvidas neste âmbito estão relacionadas aos fatores econômicos, sociais e 

culturais da sociedade.  

 A partir da década de 80, aumentou o número de estudos sobre o tema e 

aconteceram importantes mudanças tanto nas políticas como nas práticas de 

formação continuada de professores. Imbernón (2011, p.10) discorre que “[...] para 

todos aqueles que, de uma forma ou de outra, se dedicam à formação continuada de 

professores, conhecê-las implica analisar os acertos e os erros e ter consciência de 

tudo o que nos resta conhecer e avançar”. 

 De acordo com o autor, se compararmos à formação inicial, houve maior 

avanço tanto no conhecimento teórico quanto no prático. Esses avanços estão 

relacionados às mudanças de status em que há ênfase nas experiências práticas, 

tendo em vista que antes os estudos ficavam somente na teoria. 

 Andaló (1995) descreve que, no Brasil, foi no início dos anos 60 que o Instituto 

Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (INEP) em colaboração com a direção 

dos Cursos de Aperfeiçoamento do Instituto de Educação do Rio de Janeiro, começou 

uma pesquisa que tinha como objeto de estudo o aperfeiçoamento docente. Essa 

pesquisa tinha como finalidade verificar as concepções dos professores a respeito dos 

cursos de formação. A autora averiguou que os professores não consideravam os 

cursos oferecidos satisfatórios, já que não atendia às suas necessidades; 80% dos 

professores desejavam uma formação com foco nos aspectos práticos do ensino 

primário; 69% deram sugestões para que as aulas fossem contextualizadas ao 

cotidiano escolar; 42% gostariam que os cursos fossem planejados de acordo com as 
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reivindicações docentes; 43% opinaram que os cursos tratassem de situações reais e 

que privilegiasse a prática.  

 Nas últimas décadas houve um movimento que buscou a superação da 

racionalidade técnica a qual está implícita em alguns programas de formação do país. 

Nessa proposta os professores são preparados para o domínio da técnica e há pouca 

ou nenhuma relação com a realidade social, sendo que a prática pedagógica é 

desenvolvida com a aplicação de técnicas, métodos e teorias.  

 O racionalismo técnico ganhou visibilidade no país, ainda na década de 50, 

quando o Brasil deixava de ser extremamente agrícola para se incorporar ao processo 

de industrialização, momento que se impôs a necessidade de mão-de-obra 

qualificada. No contexto educacional, a pedagogia tecnicista era vista como a mais 

adequada para atender às demandas desse novo cenário.  

Na perspectiva tecnicista, os professores são os fazedores de tarefas, os quais 

cumprem os programas planejados por especialistas, de modo que os educadores 

não são oportunizados a pensarem uma relação entre as teorias “impostas” e as 

práticas vivenciadas (SAVIANI, 2001).  

  De acordo com Saviani (2001), a escola, na perspectiva tecnicista, é 

organizada nos moldes do sistema fabril, e é submetida a uma objetivação. Se na 

produção artesanal os instrumentos de trabalho eram dispostos em função do 

trabalhador e dos seus desígnios, na produção fabril é o trabalhador que deve se 

adaptar ao trabalho, realizando-o de forma objetiva e parcelada, como foi organizado 

o processo. Dessa forma, a educação passou a ser planejada de forma que 

mantivesse uma organização racional e que anulasse as interferências subjetivas que 

pudessem ameaçar a sua eficiência. 

 Nesse ponto de vista, Candau (2007) apresenta algumas reflexões sobre a 

formação continuada e explica que há uma perenidade da perspectiva “clássica”.  A 

perspectiva “clássica” enfatiza a reciclagem dos professores, ou seja, o professor 

refaz um ciclo ao voltar para atualizar uma formação que recebeu. Candau (2007, p. 

141) explica que:   

  

Uma vez na atividade profissional, o professor em determinados 
momentos realiza atividades específicas, e em geral volta a 
universidade para fazer cursos de diferentes níveis, de 
aperfeiçoamento, especialização, pós-graduação – não só latu sensu, 
mas também stricto sensu. Outras possibilidades de reciclagem 
podem ser a frequência a cursos promovidos pelas próprias 
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secretarias de educação e/ou a participação em simpósios, 
congressos, [...].   
 

  

   Diante disso, as modalidades recorrentes de formação continuada na educação 

básica mais comuns no Brasil, tanto no âmbito estadual como municipal, 

apresentadas por Candau (2007) são:  

 

1. Convênio entre secretarias da educação e universidades para oferecer vagas 

em cursos de graduação e licenciatura para professores em exercício no ensino 

fundamental e médio.   

2.  Cursos específicos de especialização e/ou aperfeiçoamento para o corpo 

docente das secretarias de educação. Geralmente esses são oferecidos no 

formato presencial, semipresencial ou a distância. Nos últimos anos, há um 

interesse maior que esses cursos sejam na modalidade à distância mediados 

por recursos audiovisuais, computadores, vídeos, etc. Nessa modalidade 

também há uma coalisão entre as universidades e as secretarias de ensino. 

3. Modalidade semelhante à anterior, contudo não é promovido pelas 

universidades, mas pelas próprias secretarias de educação, embora esses 

cursos sejam ministrados por um especialista em educação que não faz parte 

da escola.  

4.  Voltada para o aperfeiçoamento em serviço, essa modalidade “clássica” é uma 

das mais recentes, nomeada com o slogan “Adote uma escola”, trata-se de uma 

estratégia em que uma universidade ou empresa “adota” uma ou várias escolas 

com o intuito de estabelecer uma colaboração em diferentes aspectos na 

tentativa de incluir componentes relevantes na formação continuada. 

Portanto, as modalidades de formação continuada apresentadas ainda mantêm 

de forma dicotômica teoria e prática. O professor é transformado em um consumidor 

de cursos que na maioria dos casos não vão contemplar de forma efetiva as suas 

necessidades docentes, pois as temáticas são escolhidas pelas instituições que vão 

ministrar os cursos sem identificar as necessidades reais dos professores/cursistas 

Desse modo, entendem a formação de professores separada do sujeito, ignorando 

sua subjetividade. 

As discussões sobre a formação de professor no Brasil se intensificaram a partir 

da década de 90 e foram embaladas também pela redemocratização após a ditadura 
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militar entre 1964 e 1985, pensava-se formas de superar o caráter tecnicista e 

conteudista da formação profissional. Nesse momento, foi amplamente difundida a 

epistemologia7 da prática reflexiva (o professor reflexivo), que foi originada por John 

Dewey8 entre 1859 e 1952, mas que teve os conceitos reformulados por Donald 

Schön, na década de 80 e se faz presente nos currículos de formação do país 

(PIMENTA, 2005). 

Pimenta (2005) discorre que o pensamento de Schön ganhou relevância no 

Brasil na década de 90, por meio da coletânea “Os Professores e sua Formação” do 

autor português Antônio Nóvoa publicada em 1992 e a noção de prática reflexiva na 

formação profissional docente se estendeu de forma significativa.  

Ressaltamos que não é intenção deste estudo aprofundar as tendências de 

formação de professores, iremos delinear algumas perspectivas de formação 

continuada que subsidiaram as análises e as discussões dos dados da pesquisa. Para 

um melhor entendimento, o quadro abaixo, traz as perspectivas abordadas neste 

estudo: 

 

QUADRO 2 TENDÊNCIAS DE FORMAÇÃO CONTINUADA 

Autores/ano Tendência de 
Formação 

Perspectiva teórica 

Donald Schön (2000) Formação reflexiva Formação contemplada por 
meio da reflexão da prática 
profissional e valorização das 
experiências.   

Maurice Tardif (2002) Saberes docentes Formação que considera os 
saberes provenientes da 
formação profissional, os sabres 
disciplinares, os saberes 
curriculares e os saberes 
experienciais. 
 

Francisco Imbernón (2010) 
Vera Candau (2007) 

Formação continuada 
centrada na escola. 

Formação pensada a partir do 
contexto em que os professores 
trabalham e de suas 
necessidades. 

Fonte: Elaborado pela autora 

                                                           
7 A definição de epistemologia segundo Khun (1986) é reflexão geral em torno da natureza, etapas e 
limites do conhecimento humano, especialmente nas relações que se estabelecem entre o sujeito 
indagativo e o objeto inerte, as duas polaridades tradicionais do processo cognitivo; teoria do 
conhecimento.  
8 John Dewey inspirou o movimento de Escola Nova no Brasil, filósofo norte-americano de grande 
influência das políticas educacionais em todo o mundo, criticou a teoria de Johann Friedrich Herbart, 
ao propor a democracia e a liberdade de pensamento da criança, já que Herbart defendia que o 
professor tinha o poder de manipular, por meio da instrução, os processos mentais dos estudantes.  
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Dessa forma, uma das perspectivas é a prática reflexiva, ancorada nos estudos 

de Schön (2000). O autor retoma as propostas de Dewey ao trazer para a formação 

de profissionais uma nova prática, em que passa pela valorização das experiências e 

da reflexão nas experiências. A principal obra de Schön trata da formação de 

arquitetos, contudo foi disseminada no campo educacional.  

Para Schön (2000) os conhecimentos dos profissionais são construídos em 

suas práticas profissionais, nas das ações do cotidiano, nos desafios, dilemas e 

experiências que vão permitir que o profissional venha construir saberes, o que vai 

constituir teorias sobre sua prática.  

 Sendo assim, a dimensão prática é o centro do processo de construção de 

conhecimentos, assim como da formação de profissionais. A prática não é só o 

momento que se aplica as teorias técnicas e científicas. Com isso, há uma crítica à 

formação que é dispensada aos profissionais em que concebem um currículo no qual 

o sujeito só valida a sua prática “quando seu instrumental de solução de problemas é 

baseado no conhecimento sistemático, de preferência científico” (SCHÖN,2000, 

p.18).  

Schön (2000) situa a prática reflexiva em processos distintos: o conhecimento-

na-ação, a reflexão-na-ação, a reflexão-sobre-a-ação e a reflexão-sobre-a-reflexão-

na-ação.  

O conhecimento-na-ação está relacionado ao saber-fazer, é espontâneo, é um 

saber tácito. Já a reflexão-na-ação é desenvolvido quando surgem fatos inesperados 

em que o conhecimento-na-ação não é suficiente, consiste em refletir na ação daquele 

momento e sem interromper o que se está fazendo adotar uma nova estratégia. A 

reflexão-sobre-a-ação incide em fazer uma retrospectiva ao que foi feito, com a 

intenção de conhecer quais as contribuições da reflexão-na-ação. E por último a 

reflexão-sobre-a-reflexão-na-ação que dá ao profissional a possibilidade de construir 

um jeito próprio de trabalhar com as experiências e com o conhecimento que 

desenvolveu.  

 As ideias de Schön (2000) demonstram que no desempenho de suas ações, o 

profissional vai se deparar com problemas inusitados, difíceis e conflituosos, os quais 

demandam respostas e soluções. É diante dessas situações que o profissional vai 

colocar em ação todos os saberes adquiridos na prática, nas quais há uma reflexão 

no sentido de compreender, resolver, redirecionar e ajustar os objetivos para que se 
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estabeleçam novas compreensões e teorias. Para o autor é possível refletir durante a 

ação e por meio dessa reflexão ter novos desdobramentos naquela ação imediata.  

A segunda perspectiva teórica abordada neste estudo está evidenciada nos 

estudos de Tardif (2002) que a exemplo de Schön, ganhou relevância na década de 

90. Destacam os saberes docentes construídos na formação profissional e buscam 

compreender como são desenvolvidos no cotidiano do fazer pedagógico.  

Para Tardif (2002) o campo da formação docente encontra-se num 

antagonismo: há uma movimentação no sentido de profissionalizar o trabalho docente, 

e ao mesmo tempo, há uma crise na formação profissional. Assim, o autor discorre:  

 

É, portanto, nesse contexto duplamente coercitivo que a questão de 
uma epistemologia da prática profissional acha sua verdadeira 
pertinência. De fato, se admitirmos que o movimento de 
profissionalização é, em grande parte, uma tentativa de renovar os 
fundamentos epistemológicos do ofício de professor, então devemos 
examinar seriamente a natureza desses fundamentos e extrair daí 
elementos que nos permitam entrar num processo reflexivo e crítico a 
respeito de nossas próprias práticas como formadores e como 
pesquisadores (TARDIF, 2002, p. 10).  
 

Ao tratar de seus conceitos como base para a formação docente o autor 

esclarece que só é possível realizar uma categorização de forma coerente dos 

saberes docente se estes estiverem relacionados às diferentes fontes de que foram 

adquiridos. Dessa forma, define o saber docente como “saber plural, formado de 

diversos saberes provenientes das instituições de formação, da formação profissional, 

dos currículos e da prática cotidiana” (TARDIF, 2002, p. 52).  

Nessa perspectiva, são estabelecidos quatro tipos de saberes que são: os 

saberes provenientes da formação profissional, os saberes disciplinares, os saberes 

curriculares e os saberes experienciais, assim caracterizadas:  

Os saberes da formação profissional são aqueles que têm relação com técnicas 

e métodos de ensino, são transmitidos aos docentes durante toda a formação, tanto 

a inicial, como a continuada. Os saberes disciplinares são aqueles em que o sujeito 

só tem acesso por meio das instituições educacionais, estão ligados aos diferentes 

campos do conhecimento (tanto das linguagens, como as ciências biológicas, exatas 

e humanas), em síntese são os saberes acumulados pela sociedade ao longo da 

história da humanidade. Já os saberes curriculares são identificados pela maneira em 

que as instituições escolares organizam os saberes disciplinares, aos professores eles 

são apresentados na forma de programas e planos de ensino os quais devem 
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aprender como aplicá-los. E por último, os saberes experienciais que são os saberes 

que provém da prática, são resultados da atividade profissional exercida pelo 

professor “incorporam-se à experiência individual e coletiva sob a forma de habitus e 

de habilidades, de saber-fazer e de saber ser” (TARDIF, 2002, p. 32). 

Nessa perspectiva os saberes profissionais dos professores, são oriundos de 

diversos e diferentes campos, porém Tardif destaca os saberes que são da 

experiência, os saberes da prática, como aqueles que vão validar todos os outros 

saberes. Para ele, os saberes experienciais, não são exclusivamente do tempo 

presente, mas envolvem as experiências do passado e do presente. 

A terceira perspectiva trata da formação centrada na escola, formulada por 

Imbernón (2011) explica que a formação continuada deve ser pensada a partir do 

contexto em que os professores trabalham, uma vez que com a separação desses 

processos, não há uma consolidação dos objetivos da formação continuada. O autor 

explica que a formação centrada na escola:   

 

Não é apenas uma formação como conjunto de técnicas e 
procedimentos, mas tem uma carga ideológica, valores, atitudes, 
crenças. Não é, portanto, uma simples transferência física, nem 
tampouco um novo agrupamento de professores para formá-lo, e sim 
um novo enfoque para redefinir os conteúdos, as estratégias, os 
protagonistas e os propósitos da formação (IMBERNÓN, 2011, p. 80). 

 
Imbernón (2011), destaca ainda que a formação realizada por especialistas que 

não participam das situações de trabalho dos professores e dos eventos político-

sociais que estes estão sujeitos, se torna frívola. Tendo em vista que não é o ambiente 

físico que irá diferenciar uma formação de outra, mas as possibilidades de diálogo e 

reflexão que nascem a partir dos anseios e objetivos dos professores.  

  Nessa direção, Candau (2007) vê a escola como lócus de formação 

continuada, o que considera imprescindível para a superação de práticas tecnicistas, 

mas alerta que não se alcança isso de forma espontânea, pois não é o simples fato 

de estar na escola e desenvolver uma prática que estão garantidas as condições 

mobilizadoras de um processo formativo.  

 Logo, a formação continuada realizada no espaço escolar considera as 

dificuldades enfrentadas pelos professores e os problemas do cotidiano. “Trata-se de 

trabalhar com o corpo docente de uma determinada instituição favorecendo processos 
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coletivos de reflexão e intervenção na prática pedagógica concreta, de oferecer 

espaços e tempos nessa perspectiva” (CANDAU, 2007, p. 145). 

 Nesse ponto de vista entendemos que na formação de professores, ainda 

persistem pacotes prontos feitos por especialistas, os quais desconhecem os 

professores como sujeitos capazes de construir seus próprios conhecimentos nas 

diversas situações interativas. 

Essas discussões abrem caminho para adentrarmos nas nuances que 

envolvem a formação continuada para o uso de tecnologias digitais, considerando 

que, nesse campo de atuação, professores e alunos assumem novos papéis, nem 

sempre evidenciados nos cursos de formação. Sendo assim, na próxima subseção 

iremos discorrer sobre a formação continuada para o uso das TIC.
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3.2 Formação continuada para o uso das TIC 

 

Vimos que as TIC introduziram rápidas e profundas transformações na 

sociedade. Neste cenário de mudanças e desafios, a educação escolar recebe a 

“missão” de formar sujeitos capazes de produzir, difundir, processar, manter e 

recuperar as informações de maneira eficaz.  

Acrescido a isso, estão as urgências em oferecer oportunidade de acesso e 

desenvolver conhecimentos, a partir da instituição de novos ambientes de 

aprendizagem, novas formas de trabalho sem deixar de lado as dinâmicas sociais e 

culturais.  

 Os professores estão no centro desse processo com a atribuição de 

desenvolver novas metodologias e projetos para atender aos anseios dos estudantes 

que antes de entrar nos espaços escolares já estão antenados às possibilidades das 

TIC.  

 Gradativamente as TIC estão sendo incorporadas ao contexto escolar, mas 

estender o acesso, não significa possibilitar a apropriação crítica. É necessário ir além 

de seu uso ilustrativo.  Nesse sentido, Bonilla (2012, p. 03) discorre ser necessário:  

 
[...] investir na democratização do uso, ou seja, [...] de forma que 
tenham a capacidade não só de usar e manejar o novo meio, mas 
também de aprender, prover serviços, informações e conhecimentos, 
articular redes de produção que permitirão e potencializarão a 
emergência do novo, a proposição, a efervescência da diversidade. 
 

A autora complementa que a maioria dos professores ainda se sentem 

excluídos desse processo, pois muitos ainda não fazem parte de algum programa de 

formação e quando participam este não lhes dão condições de utilizar as TIC em sua 

prática pedagógica, pois:   

 

O máximo que algumas escolas têm oferecido são cursos rápidos de 
introdução à informática. Os professores, por sua vez, têm 
argumentado que não utilizam computadores porque não sabem 
“mexer com a máquina”, têm medo de estragar alguma coisa, de 
perder o que fazem, não sabem como utilizar a tecnologia na dinâmica 
pedagógica que vêm utilizando e não têm tempo para se dedicar a 
isso, pois necessitam trabalhar 40, 60 horas por semana, em sala de 
aula, para manter um “padrão de vida satisfatório” (BONILLA, 2012, p. 
06). 
 
 



53 
 

 Desse modo, os professores têm recebido uma formação continuada 

fragilizada, a qual não aprofunda as questões postas à escola, que não os ajuda a 

compreender o seu papel nesse novo contexto e o seu envolvimento com as diferentes 

linguagens promovidas por essas tecnologias. Sendo necessário uma formação que 

crie condições para que o profissional, seja oportunizado a estabelecer relações entre 

sua prática pedagógica e a sociedade em que vive. 

 Para Almeida (2012, p. 45), “os programas de formação, tanto inicial como 

continuada, geralmente são estruturados de forma independente da prática 

desenvolvida nas instituições escolares, e caracteriza-se por uma visão centralista, 

burocrática e certificativa”. Ao fazer essa reflexão sobre a formação que os 

professores recebem, a autora conclui que quando se trata da formação para a 

inserção das TIC na prática pedagógica a estratégia é a mesma, e que: 

 

[...] tal preparação realiza-se através de cursos ou treinamentos de 
pequena duração, para exploração de determinados softwares. Resta 
ao professor desenvolver atividades com essa nova ferramenta junto 
aos alunos, mesmo sem ter a oportunidade de analisar as dificuldades 
e as potencialidades de seu uso na prática pedagógica. E, muito 
menos, de realizar reflexões e depurações dessa nova prática 
(ALMEIDA, 2012, p. 45). 

   

Sendo assim, a formação dispensada não abrange todos os aspectos para que 

o professor se sinta preparado e seguro para inserir as TIC em suas aulas. Diante 

disso, a autora pontua algumas ações necessária na formação continuada para uso 

do computador pelo professor, as quais são indispensáveis no uso de outras TIC:  

 

Isso implica que ele seja preparado para: dominar os recursos 
computacionais; conhecer os fundamentos educacionais subjacentes 
aos diferentes usos do computador; reconhecer os fatores afetivos, 
sociais e cognitivos implícitos nos processos de aprendizagem; 
identificar o nível de desenvolvimento do aluno para poder interferir 
adequadamente no processo de aprendizagem. Tudo isso pode ser 
adquirido através de cursos de formação que propiciam ao professor 
condições de assumir uma mudança em sua maneira de ser professor 
e de ser pessoa, o que torna essa preparação diferente dos cursos 
tradicionais e exige uma característica de continuidade (ALMEIDA, 
2012, p. 54).  

 

Com isso se estabelece um equilíbrio no processo formativo do professor, pois 

não há uma ênfase unicamente nos aspectos técnicos-operacionais. Por outro lado, 

Almeida (2012) alerta para que não seja desenvolvida também formações com 
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constantes discussões teóricas sobre as TIC e seus usos, sem oportunizar aos 

professores o contato físico com o artefato tecnológico, a exploração de suas 

ferramentas e as possíveis situações em que podem contribuir para o efetivo 

aprendizado dos alunos.  

De acordo com Vilaça (2011) a integração das TIC na educação envolve 

múltiplas complexidades que estão interligadas. Para o autor pensar em novas 

tecnologias na escola como oportunidade para a construção do conhecimento 

pressupõe que os (as) profissionais que nela atuam estejam munidos de aspectos 

relacionados a "abordagens, métodos, procedimentos e técnicas de ensino” (VILAÇA, 

2011, p. 117). 

O autor discorre ainda sobre a necessidade de uma formação que permita ao 

professor desenvolver conhecimentos além das características e funções dos 

artefatos tecnológicos. Para ele “Isto possibilita planejar o seu uso, reconhecendo as 

suas especificidades e prevendo vantagens e desvantagens para objetivos 

específicos” (VILAÇA, 2011, p. 119).  

Em consonância com essas ideias Valente (2013), propõe uma formação 

continuada abrangente, que vá além de cursos que somente habilitam o professor a 

apertar botões ou com alternativas para a operacionalização técnica de máquinas e 

equipamentos. A formação proposta pelo autor busca compreender as necessidades 

e objetivos pedagógicos de professores e estudantes, favorecendo ao professor uma 

reflexão sobre e na prática, para avaliar se os usos das tecnologias digitais estão 

promovendo novas educações.  

 O autor defende quatro pontos fundamentais na formação do professor para o 

uso pertinente das TIC:  

 

− Propiciar ao professor condições para entender o computador como 
uma nova maneira de representar o conhecimento, provocando um 
redimensionamento dos conceitos já conhecidos e possibilitando a 
busca e compreensão de novas ideias e valores. Usar o computador 
com esta finalidade requer a análise cuidadosa do que significa 
ensinar e aprender, bem como demanda rever o papel do professor 
neste novo contexto;  
− Propiciar ao professor a vivência de uma experiência que 
contextualiza o conhecimento que ele constrói. É o contexto da escola 
e a prática dos professores que determinam o que deve ser abordado 
nas atividades de formação;  
− Prover condições para o professor construir conhecimento sobre as 
técnicas computacionais, entender por que e como integrar o 
computador em sua prática pedagógica e ser capaz de superar 
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barreiras de ordem administrativa e pedagógica. A integração do 
conhecimento computacional, da prática pedagógica e das 
especificidades institucionais possibilita a transição de um sistema 
fragmentado de ensino para uma abordagem integradora de conteúdo 
voltada para a resolução de problemas específicos do interesse de 
cada aluno;  
− Criar condições para que o professor saiba recontextualizar o que 
foi aprendido e a experiência vivida durante a formação para a sua 
realidade de sala de aula, compatibilizando as necessidades de seus 
alunos e os objetivos pedagógicos que se dispõe a atingir. Sem esta 
recontextualização, o professor tende a impor no seu contexto de 
trabalho um conhecimento que foi adquirido em uma situação diferente 
da sua realidade (VALENTE, 2013, p. 03).   
 

 Nesse estudo compreendemos que os pontos elencados pelo autor, se aplicam 

às demais TIC e destacamos a recomendação que se dê condições ao professor de 

recontextualizar o que foi aprendido durante a formação para a realidade da sala de 

aula, considerando que a ausência dos requisitos sugeridos pelo autor pode levar o 

professor à frustação e consequentemente à subutilização dos artefatos tecnológicos 

presente na escola.  

 Kenski (2012) ao verificar que alguns projetos desenvolvidos nas escolas 

mesmo com a mais sofisticadas tecnologias, foram verdadeiros fracassos, levando a 

práticas ineficazes e entediantes, explica que as causas para isso podem ser múltiplas 

e que nem sempre é por conta da má vontade ou incompetência dos professores. 

Contudo seus estudos demonstram que um dos problemas recorrentes que estão na 

base de muitos fracassos no uso das tecnologias na educação é a falta de 

conhecimento dos professores para melhor uso pedagógico das tecnologias, 

sobretudo as TIC.  

 A autora discorre ainda que as formações continuadas para o uso das TIC se 

resumem em “capacitações técnicas” para o uso de uma determinada tecnologia sem 

nenhuma preocupação com os aspectos didáticos-pedagógicos. O professor recebe 

uma formação continuada só para descobrir como funciona um equipamento e não 

sabe como desenvolver novas práticas com aquela TIC. Para a autora:  

 

Nesse caso, igualam-se aquele professor que fica lendo para a turma 
sonolenta o assunto da aula; o que apresenta uma série interminável 
de slides e apresentações em power point; o que coloca o vídeo que 
ocupa o tempo todo da aula; ou o professor que usa internet como se 
fosse apenas um grande banco de dados, para que os alunos façam 
“pesquisa” (KENSKI, 2012, p. 57).  
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Essas ideias são complementadas por Pretto (2013, p. 254) ao explicar que 

essa forma de utilizar as TIC esvazia suas características fundamentais, convertendo-

as em animadoras da velha educação, que assim que seus expectadores cansarem 

dos seus encantos, já não existirá nenhuma novidade. Para ele “não se pode continuar 

a pensar que incorporar os novos recursos da comunicação na educação seja uma 

garantia, pura e simples, de que se está fazendo uma nova educação” (Idem, p. 253).   

A formação continuada para uso das TIC de forma instrumentalizada na qual 

os professores não têm oportunidade de se apropriarem criticamente das tecnologias 

contemporâneas, só irá contribuir para que a escola continue com práticas 

verticalizadas pois, mesmo com a presença das mais sofisticadas tecnologias,  

 

Um olhar mais aguçado para o interior da escola encontrou-a ainda 
presa aos velhos paradigmas da cultura declinante. Uma escola 
centrada, basicamente, na linguagem escrita e na oralidade, na 
racionalidade e na busca de uma hierarquização do conhecimento. 
Uma escola que privilegia somente a razão, em detrimento da 
imaginação (PRETTO, 2013, p. 255). 
 

 Desta forma, pensar a formação continuada de professores numa perspectiva 

que supere a realidade posta é indispensável para suscitar práticas educativas que 

incorporem as TIC em seus elementos fundamentais e que estabeleça condições para 

que professores e estudantes construam a aprendizagem em um processo interativo, 

a qual rejeita que os estudantes sejam somente expectadores acríticos. Uma das 

tecnologias que foi inserida na educação com essa perspectiva é a lousa digital. 

Portanto, na próxima seção apresentaremos as características básicas da lousa 

digital, sua inserção na educação e as possibilidades de interatividade.
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4. LOUSA DIGITAL: NOVAS FORMAS DE ENSINAR E APRENDER 
 

Essa seção tem por objetivo discorrer definições sobre a lousa digital, destacar 

sua inserção na educação, sua chegada ao estado de Rondônia e delinear estudos 

recentes sobre a temática. 

4.1 Lousa digital: conceitos e características 

 
A lousa digital apresenta-se como um instrumento pedagógico capaz de 

integrar diversas mídias, como linguagens e recursos digitais. São diversos os 

modelos existentes no mercado, que apresentam algumas diferenças que vão 

determinar desde as funções disponíveis até o custo financeiro. Existem marcas e 

modelos diferentes, mas, no geral, trata-se de uma TIC que é composta de um projetor 

multimídia, uma tela sensível ao toque e um computador que deve possuir o software9 

com as funcionalidades da lousa validadas (NAKASHIMA e AMARAL, 2006). 

Esteves (2014, p. 61) ao conceituar a lousa digital traz a seguinte descrição:  

 

A lousa digital interativa é um recurso tecnológico que possibilita o 
desenvolvimento de atividades pedagógicas, fazendo uso de imagens, 
textos, sons, vídeos, páginas de internet, dentre outras ferramentas, 
[...]. Todo conteúdo a ser apresentado na lousa digital deverá ser 
armazenado na memória do computador, que será transmitido na 
lousa digital por meio do projetor multimídia [...]. Proporciona a 
professores e alunos interagirem com conteúdos e atividades 
expostas na lousa e com as ferramentas apresentadas por ela.  

 

Assim, a definição de Esteves (2014) compreende a lousa digital como uma 

ferramenta com diversos recursos multimídias e ao ser utilizada pelos sujeitos da 

escola pode proporcionar novas formas de interação. Nessa mesma linha, Esteves et 

al (2015, p. 03) evidencia as possibilidades da lousa digital ao conceituá-la como:  

 

[...] um conjunto de equipamentos tecnológicos organizados de forma 
a cumprir uma tarefa específica. Esses equipamentos são: um sistema 
de interação motora com os usuários; um projetor, para projetar as 
informações do computador; o computador, que comanda todas às 
interações, e, o software da lousa digital, que oferece diversas 
ferramentas possibilitando que seus usuários prepararem atividades, 

                                                           
9 São os programas que contêm as instruções que fazem o computador agir e realizar o que os 
programadores desejam (SILVEIRA, 2012, p. 109). 
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apresentações e ações, conjuntamente aos demais aplicativos do 
computador. 

 
A produção de lousas digitais iniciou-se em 1991 pela empresa canadense 

Smart Technologies que, após isso, passou a produzir novos recursos com funções e 

softwares cada vez mais aprimorados e, em 2008, a empresa fabricou a milionésima 

lousa digital (GOMES, 2011).  

Os estudos realizados pela Smart Technologies com a finalidade de  produzir 

um quadro branco com as funcionalidades do computador iniciou-se em 1986. 

Inicialmente levantou-se recursos com a venda de projetores que foram investidos no 

desenvolvimento de hardware e software da SMART Board a primeira lousa digital 

produzida pela empresa (SMARTTECH, 2016).  

Sendo assim o SMART Board foi o primeiro quadro interativo a:  

 

[...] proporcionar controle de toque de aplicativos de computador e a 
habilidade de escrever sobre aplicativos do Windows Microsoft. 
Conectado a um painel de LCD e a um computador, o quadro interativo 
SMART Board trouxe tecnologia interativa para  salas de aula, de 
reuniões, de vídeo conferências (SMARTTECH, 2016, p. 02, tradução 
nossa).  
 

 Atualmente, várias empresas produzem lousas digitais com características 

específicas, mas no geral a lousa digital integra várias TIC presentes na escola como 

a televisão, o computador, o rádio, projetores, entre outros. Com isso, além de otimizar 

o tempo, integra diferentes estímulos e sentidos (com uma única ferramenta), 

possibilitando maior interação entre estudantes, professores e mídias.  

Para Amaral (2014), a lousa digital se destaca por ser uma tecnologia que 

aproxima a linguagem digital interativa das práticas escolares de forma inovadora. O 

ferramental chamado de lousa interativa digital pode ser entendido como um conjunto 

de três componentes, sendo a lousa propriamente dita, um computador e um projetor 

multimídia. Como demonstra a ilustração abaixo. 
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FIGURA 1: ESQUEMA DE FUNCIONAMENTO DE UMA LOUSA DIGITAL 
 

 

           Fonte: https://professordigital.wordpress.com 

 

 Nem sempre a lousa é ligada ao computador por um cabo, poder ser também 

via wireless 10  e algumas lousas já trazem em seu corpo físico um computador 

acoplado, dispensando essa interface manual, mas em geral, só irão funcionar com a 

existência de um computador. 

 Na concepção de Fagundes (2012, p. 08), 
 

 
[...] a lousa digital interativa é uma ferramenta de apresentação que 
deve estar ligada a unidade central de processamento (CPU) do 
computador e todas as suas imagens são projetadas por meio de um 
projetor multimídia. É uma tecnologia moderna e inovadora que pode 
auxiliar na criação de novas metodologias de ensino. 
 

  Algumas lousas possuem tecnologia touchscreen que possibilita a professores 

e estudantes realizarem as atividades com um toque, já outras são acompanhadas de 

uma caneta digital com infravermelho que possui funções similares ao mouse. Como 

mostra a figura abaixo.  

                                                           
10 Wireless em livre tradução quer dizer “sem fio”, isso porque permite a transferência de dados entre 
dois equipamentos sem a necessidade de cabos.  
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  FIGURA 2: USO DA LOUSA DIGITAL COM CANETA INFRAVERMELHO 

 

Fonte: http://qualipix.com.br/lousas-interativas 

 

Um estudo mundial divulgado pela consultoria britânica Future Source em maio 

de 2015 mostra que, no Brasil, apenas 2% das salas de aula estão equipadas com a 

lousa digital. Nos Estados Unidos da América (EUA) e Canadá estão presentes em 

50% das salas de aulas, e alcançam 98% no Reino Unido (RIGHETTI, 2015).  

Os estudos de Gomes (2011) mostram, ainda, que esse recurso passou a ser 

utilizado no Brasil em 2004, inicialmente por escolas privadas e aos poucos foi 

adentrando os espaços das escolas públicas. Hoje, o principal obstáculo para 

aquisição da lousa digital ainda é o custo elevado.   

A lousa digital pode ser fixada na própria sala de aula para que professores e 

alunos tenham mais facilidade de acesso, não sendo necessário o deslocamento para 

outro lugar. Contudo, na maioria das escolas públicas, esses equipamentos estão 

instalados nos laboratórios de informática, em razão da precariedade de recursos 

financeiros para que haja um em cada sala. 

Um estudo realizado por Nakashima e Amaral (2006) investigou a lousa digital 

como instrumento possibilitador da linguagem audiovisual no contexto escolar. Essa 

pesquisa apresentou também possibilidades de atividades pedagógicas por meio do 

equipamento e constatou que esse recurso pode ressignificar as práticas educativas, 

http://qualipix.com.br/lousas-interativas
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permitindo que os estudantes não sejam só receptores, mas também produtores de 

informações e conhecimento. 

Desse modo, a lousa digital possui funções que permitem a professores e 

estudantes aulas mais significativas e dinâmicas, pois viabiliza a aproximação das 

práticas cotidianas escolares com a linguagem digital. Gomes (2011, p. 274) destaca 

que: 

 

A possibilidade de uso de diferentes recursos, como vídeo digital 
educativo, músicas, imagens, escrita, uso de páginas da internet, 
poderá promover uma maior interatividade entre os alunos e destes 
com o professor. 
 

Embora a lousa digital ofereça elementos para que os professores realizem um 

trabalho dinâmico, inovador e possibilite mudanças na realização das aulas, deve ser 

utilizada de forma planejada, criteriosa e com objetivos claros, caso contrário, será 

uma continuidade das mesmas práticas, o que não vai diferenciá-la da lousa 

tradicional. 

A lousa digital está configurada com a linguagem digital. Esse tipo de linguagem 

na opinião de Almeida e Freitas (2011, p. 185),  

 

[...] engloba aspectos da oralidade e da escrita em novos contextos. 
Apresenta-se como um fenômeno descontínuo, fragmentado e ao 
mesmo tempo dinâmico, aberto e veloz. Deixa de lado a estrutura 
hierárquica e linear do conhecimento e se abre para novas relações 
entre conteúdos espaços e tempos. 
 

Comparada à lousa tradicional, a lousa digital apresenta diversas vantagens ao 

proporcionar maior interatividade entre professores, alunos e conteúdo. Possibilita 

também que a sala de aula se torne um ambiente de aprendizagem compartilhada e, 

por conseguinte, aulas mais dinâmicas e significativas (NAKASHIMA e AMARAL, 

2010). 

Os autores acima complementam ainda que a lousa digital potencializa as 

atividades pedagógicas, tornando-as mais interativas:  

 

[...] os estudantes podem acompanhar todas as ações que o professor 
realiza no quadro, como abrir interfaces gráficas, desenhar, escrever 
ou destacar palavras, utilizando uma caneta especial que se comunica 
com a lousa através de um sensor óptico. Além disso, o tamanho 
desses quadros interativos permite qualidade na resolução e 
visualização das imagens, ampliando a acessibilidade para que mais 
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e um aluno possa realizar as atividades na lousa digital (NAKASHIMA 
e AMARAL, 2010, p. 390).  
 

 Alguns estudos (GOMES, 2011; ALMEIDA, 2014; DEROSSI, 2014; RIBEIRO, 

2015) defendem a lousa digital como um recurso pedagógico que favorece a 

educação. Entretanto ponderam que o bom uso da lousa está condicionado a alguns 

fatores, como a integração adequada na escola, os recursos técnicos necessários 

para seu funcionamento, formação adequada aos professores e disposição e 

comprometimento destes, entre outros. 

Para exemplificar uma de suas potencialidades citamos a partir dos estudos de 

Derossi (2015), os recursos de imagens da lousa digital, que apresentam boa 

resolução para que o professor possa ilustrar os conteúdos. As imagens em três 

dimensões dão uma melhor compreensão no processo de ensino e aprendizagem. 

Portanto, a aula não fica limitada ao livro didático e poupa um tempo significativo no 

escaneamento de outras fontes. A seguir, uma figura demonstrando uma aula com a 

lousa digital. 

 

             FIGURA 3: AULA COM A LOUSA DIGITAL 

 

             Fonte: www.epsonlousasdigitais.com.br 

 

As atividades desenvolvidas com a lousa permitem que professores e 

estudantes interajam marcando, destacando e fazendo anotações. Deste modo, não 

http://www.epsonlousasdigitais.com.br/
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há passividade dos estudantes, estes podem ser convidados a contribuir na aula 

diretamente na lousa, com o auxílio do professor e dos demais colegas da turma.  

Em 2008, o Ministério da Educação e Cultura (MEC), por meio do Fundo 

Nacional de Educação (FNDE), disponibilizou às escolas públicas brasileiras a Lousa 

Interativa Portátil uBoard. Essas escolas já estavam equipadas com um projetor 

multimídia denominado “computador interativo Diebold”, que possui programa 

específico para a lousa digital. No entanto, o programa também funciona se for 

adaptado a outro computador que também possua configuração para um projetor 

multimídia convencional (ALMEIDA, 2015).  

O modelo disponibilizado pelo MEC vem acompanhado da caneta com 

infravermelho. Esse modelo de lousa digital proporciona aos estudantes e professores 

diversas atividades interativas e também acrescentar vídeos e anotações durante as 

aulas, visitar museus e exposições virtuais, além de disponibilizar funções para que 

as atividades sejam gravadas e enviadas por e-mail. Na figura seguinte sintetizamos 

algumas das ferramentas disponíveis nesse modelo de lousa:  

 

FIGURA 4:  FERRAMENTAS DISPONÍVEIS NA LOUSA DIGITAL 
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Fonte: Vincentin (2017). 

 

A partir da ilustração observamos que a lousa digital possui inúmeras 

ferramentas que podem dinamizar o processo de ensino e aprendizagem. Consoante 

a isso, Almeida (2014, p. 23) contribui que:  
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Professores e alunos podem utilizar a LDI para navegar na internet, 
executar e controlar as apresentações, fazendo anotações que podem 
ou não ser incorporadas ao arquivo original, bem como importar 
arquivos de vários softwares e utilizar um banco de imagens para 
ilustrar suas 24 apresentações. As aulas podem ser gravadas e 
transmitidas a pessoas que estão em outro ambiente, seja através da 
rede local ou pela internet. 
 

 
 Assim, a lousa digital apresenta muitas possibilidades para as atividades 

realizadas na escola, considerando suas características audiovisuais e de 

interatividade.  

  Oliveira e Duarte (2013) ao analisarem as vantagens da lousa digital em relação 

ao quadro negro ou lousa convencional, destacaram que a o artefato digital contribui 

para aulas mais dinâmicas, por conta dos recursos audiovisuais que permitem 

múltiplos estímulos como visão, audição e tato.  

Verificamos que o quadro de giz ou pincel é um dos recursos didáticos mais 

utilizado pelos professores na escola, até mesmo pela fácil acessibilidade, geralmente 

é utilizado para introdução de conteúdo, esquemas, textos diversos e revisões de 

estudos. É um recurso que pode ser explorado em qualquer componente curricular 

(SILVA et al, 2012). 

 Todas essas atividades possibilitadas pelo quadro negro quando realizadas 

pela lousa digital alcançam melhores resultados, uma vez que permite que estudantes 

além de ver e ouvir, possam também criar, modificar e reconstruir. Para ampliar a 

nossa análise delineamos no quadro abaixo as vantagens da lousa digital em relação 

à lousa convencional.  

 

QUADRO 3:  VANTAGENS DA LOUSA DIGITAL EM RELAÇÃO À LOUSA CONVENCIONAL 

Lousa Digital Lousa Convencional 

O professor pode trabalhar os conteúdos 
com recursos multimídias em todos os 
componentes curriculares. 
 

Não possui recursos multimídias, o professor 
precisa levar recursos auxiliares como caixa 
de som, rádio, data show, cartazes e painéis.  

Permite o uso de esquemas, gráficos e 
mapas conceituais que já vem nos softwares 
e isso otimiza o tempo nas aulas. 
  

O professor precisa desenhar os esquemas e 
gráficos comprometendo o tempo da aula.  

Acesso a portais e sites com debates sobre 
artigos, notícias e outros em tempo real. 

O professor precisa pesquisar o conteúdo em 
outro local e apresenta em forma de texto no 
quadro negro. 
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Facilita a comunicação visual e a realização 
de chats e videoconferências.  
 

A comunicação se restringe ao local da 
discussão. 
 
 

Possibilita a visita à museus e exposições de 
arte em tempo real.  
 

Museus e exposições de artes são expostas 
no quadro por ilustrações ou conteúdos após 
terem acontecido. 
 

Permite que as atividades sejam 
colaborativas e que as dúvidas sejam 
sandas no momento da aula, por meio da 
internet ou conteúdos previamente 
preparados pelo docente. 
 

As atividades podem ser colaborativas, 
contudo as dúvidas e questionamentos são 
sanadas em outro momento. 

Software para jogos educativos e ilustrações 
3D.  

Permite o uso de jogos e brincadeiras, mas 
estes devem ser previamente planejados e 
exigem mais tempo do professor.  
 

Fonte: Adaptado de Oliveira e Duarte (2013). 

 

A respeito das potencialidades da lousa digital, salientamos que a metodologia 

e a articulação do professor é fundamental para que essa ferramenta possa agregar 

valor ao processo de ensino e aprendizagem. 

No estado de Rondônia, as lousas digitais chegaram primeiro nas escolas 

particulares, o que também acontece em outros estados brasileiros. Foi só a partir de 

2012 que algumas escolas municipais começaram a ser equipadas com a ferramenta 

por meio de recursos próprios de algumas prefeituras. Não há até o momento estudos 

que identifiquem quais municípios foram pioneiros na aquisição da lousa digital no 

estado. Nas buscas digitais realizadas para compor esse estudo, identificou-se alguns 

dados em sites de notícias locais11 os quais divulgam que o município de Mirante da 

Serra foi o primeiro a obter a lousa digital para a rede pública municipal.  

Já na rede pública estadual de Rondônia, as lousas digitais chegaram em 2013. 

Em um levantamento realizado na página virtual da Secretaria de Estado de Educação 

(SEDUC)12, verificou-se que tudo iniciou com um projeto piloto na Escola Petrônio 

Barcelos em Porto Velho, capital de Rondônia, em seguida as lousas foram adquiridas 

por meio de convênio com o Governo Federal, via Ministério da Educação e Cultura, 

com base no PROINFO. 

                                                           
11 Sites consultados: www.rondoniadinamica.com e http://www.rondoniagora.com 
12  http://www.seduc.ro.gov.br/portal/index.php/noticias-all/431-seduc-realiza-treinamento-das-lousas-
digitais-a-escola-juscelino-kubitschek.html 
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Estão sendo realizadas oficinas para que técnicos e docentes utilizem a lousa 

nas escolas. De acordo com a SEDUC/RO, as oficinas são realizadas por meio do 

PROINFO integrado e ainda estão em andamento.  

A maioria dos municípios rondonienses têm equipado as escolas com a lousa 

digital com recursos próprios, é o caso da cidade de Ji-paraná que equipou todas as 

escolas da rede municipal com lousas digitais, sendo que quatro escolas de ensino 

fundamental possuem a ferramenta em todas as salas de aula, as demais escolas 

possuem lousa digital só nos laboratórios de informática, segundo mostra o quadro 

abaixo: 

 

QUADRO 4: ESCOLAS DE JI-PARANÁ COM SALAS DE AULAS EQUIPADAS COM LOUSAS 

DIGITAIS  

1- Escola Municipal de Ensino Fundamental Adão Valdir Lamota. 

2- Escola Municipal de Ensino Fundamental Parque dos Pioneiros. 

3- Escola Municipal de Ensino Fundamental Ruth Rocha. 

4- Escola Municipal de Ensino Fundamental Jandinei Cella. 

Fonte: SEMED Ji-Paraná13  

 

O Núcleo Tecnológico Municipal (NTM) de Ji-Paraná informou que as lousas 

foram implantadas no ano de 2014 e ainda estão passando por avaliação, que servirá 

de subsídio para uma possível nova aquisição pela Secretaria de Municipal de 

Educação.  

As lousas digitais instaladas no município de Ji-Paraná já vêm com o 

computador e o projetor integrados no quadro interativo e a troca de dados é via 

wireless. Acompanham a lousa 2 canetas com infravermelho e o controle que funciona 

como mouse. Abaixo, uma ilustração da lousa digital em Ji-Paraná/ RO.  

 

                                                           
13 http://semedjipa.blogspot.com.br/2014/03/escolas-de-ji-parana 
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                    FIGURA 5: LOUSA DIGITAL EM JI-PARANÁ, RONDÔNIA 

 

  Fonte: dados da pesquisa (2017) 

 

A manutenção e apoio técnico são realizados pelo NTM que também é 

responsável pelas formações inerentes às TIC em geral. As ações do NTM são 

alinhadas ao PROINFO integrado.  

Segundo a coordenadora do NTM as formações são realizadas 

preferencialmente nas escolas e de acordo com a demanda dos professores. No 

entanto, cumpre-se o calendário do PROINFO integrado para que todas as escolas 

sejam contempladas.  

Consideramos que a lousa digital é uma tecnologia que, aos poucos, está 

chegando nas escolas brasileiras, sobretudo nas escolas rondonienses. Logo, ao 

definir os objetivos deste estudo, surgiu a necessidade de conhecer o que tem sido 

discutido no Brasil sobre a utilização das lousas digitais na escola. 

Por isso, expomos na subseção seguinte, um levantamento dos estudos 

acadêmicos (mestrado e doutorado) sobre a lousa digital no Brasil, por considerar que 

estas pesquisas trazem relevantes contribuições para a temática em questão.  

 

4.2 Pesquisas relacionadas 

 
O levantamento dos trabalhos acadêmicos (teses, dissertações) foi realizado a 

partir da consulta ao banco de teses da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal 
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de Nível Superior (CAPES) e da Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações 

(BDTD). 

 A CAPES foi escolhida como local de busca por ser um instrumento de 

validação das Instituições de Ensino Superior do Brasil e que apresenta em seu acervo 

teses de doutorado e dissertações de mestrado das mesmas. Já a BDTD reúne as 

produções de Pós-Graduação do Brasil, as quais são validadas pela CAPES, 

complementando, assim, o levantamento. 

As buscas foram realizadas no 2º semestre de 2016 e, além de permitir a 

compreensão de aspectos relevantes em relação à lousa digital na educação, 

revelaram que os estudos nessa temática, ainda são incipientes no Brasil. As buscas 

foram feitas com as seguintes palavras-chave: formação continuada para o uso da 

lousa digital, lousa digital interativa e a lousa digital na escola.  

A produção acadêmica sobre a lousa digital iniciou-se no ano de 2008. Desse 

modo, no quadro geral, encontramos 29 trabalhos, sendo duas teses de doutorado e 

27 dissertações. Contudo, dentro do recorte temporal desse trabalho (2012 a 2016), 

foram levantadas apenas 23 dissertações, sendo estas pertencentes a mestrados 

acadêmicos e mestrado profissionais e 55% das produções se concentraram no ano 

de 2015, conforme mostra o quadro abaixo: 

 

QUADRO 5 QUANTIDADE DE PRODUÇÃO POR ANO 

Fonte: CAPES e BDTD (2016). 

 

Há poucas  teses de doutorado na temática, pois desde as primeiras inserções 

no banco de dados da CAPES foram produzidas somente duas teses de doutorado, e 

dentro do recorte cronológico desta pesquisa, não foram encontradas produções no 

âmbito de doutorado.  

Buscamos, também, saber que regiões que se destacam nessas produções, 

como mostra o gráfico abaixo. 

 

ANO MESTRADO DOUTORADO MESTRADO 
PROFISSIONAL 

TOTAL POR 
ANO 

2012 0 0 0 0 
2013 2 0 0 2 
2014 6 0 2 8 
2015 8 0 4 12 
2016 1 0 0 1 
Total  1 0 0 23 
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    FIGURA 6: GRÁFICO DAS PRODUÇÕES ACADÊMICAS POR REGIÃO 

 

    Fonte: Elaborado a partir dos dados da CAPES e BDTD. 

 

O gráfico 1 mostra que a maior parte das pesquisas foram realizadas na região 

Sul, seguidas pelas regiões nordeste e sudeste, sendo encontrada só uma produção 

na região norte e nenhuma na região centro-oeste.  

Entre os 23 trabalhos encontrados no período delimitado, 13 dissertações 

foram realizadas na área de exatas, já na área de educação foram defendidas seis 

dissertações e outras cinco estão na área de linguagens.  

Nesse levantamento, verificou-se que os trabalhos na área de educação 

tiveram como principal objetivo analisar o processo de implantação da ferramenta e 

os processos de ensino e aprendizagem com a lousa digital, apenas dois objetivaram 

analisar os processos formativos dos professores para a utilização dessa tecnologia. 

Dos 23 trabalhos encontrados, foram feitas leituras de oito trabalhos que 

apresentaram elementos importantes para a pesquisa em questão:  

 

QUADRO 6 PRODUÇÕES ACADÊMICAS SELECIONADAS PARA O ESTUDO 
Autor Título do Trabalho Modalidade Ano Universidade 

1 - Daniel de 

Carli 

Uma proposta pedagógica para 

o uso da lousa digital tendo 

como base a teoria 

sociointeracionista 

Dissertação 

 

2013 Universidade De 

Caxias Do Sul 

2- Rodolfo 

Fernandes 

Esteves   

Barreiras para a implementação 

da lousa digital interativa: um 

estudo de caso. 

Dissertação 2014 Universidade 

Estadual de São 

Paulo (UNESP) 

3- José 

Adolfo Mota 

de Almeida 

A lousa digital interativa: táticas 

e astúcias de professores 

consumidores de novas 

tecnologias. 

Dissertação  2014 Universidade 

Estadual de 

Campinas (Unicamp) 

0
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4- Sérgio de 
Freitas 
Carvalho 

Formação continuada em 

serviço e o uso da lousa digital 

em aulas de matemática: ações 

e reflexões de um grupo de 

professores 

Dissertação  2014 Universidade Federal 

de Mato Grosso do 

Sul (UFMS) 

5- Cristiane 

Straioto Diniz  

A lousa digital como ferramenta 

pedagógica na visão de 

professores de matemática 

Dissertação  2015 Universidade Federal 

do Paraná (UFPR) 

6- Mariana 

da Silva 

Nogueira 

Ribeiro 

A lousa digital no fundamental I: 

formas de utilização no ensino 

da matemática 

Dissertação  2015 Universidade Federal 

do Paraná (UFPR) 

7- Eloisa 

Rosotti 

Navarro  

Lousa digital: investigando o 

uso na rede estadual de ensino 

com o apoio de um curso de 

formação 

Dissertação  2015 Universidade Federal 

do Paraná (UFPR) 

8- Fernanda 

Pereira da 

Silva 

A lousa digital interativa: um 

estudo de caso no Instituto 

Federal de São Paulo 

Dissertação 2016 Universidade Nove 

de Julho (UNINOVE)  

Fonte: Elaborado pela autora a partir dos dados da CAPES e BDTD (2016). 

 

Carli (2013) realizou um estudo de caso numa escola da rede municipal de 

ensino de Caxias do Sul com o intuito de nortear uma proposta de uso pedagógico da 

lousa digital. A partir desses estudos compreendeu nas situações didáticas com a 

lousa digital, o professor assume o papel de mediador e:  

 

[...] organiza as situações de aprendizagem, procurando favorecer a 
mediação cognitiva entre o aluno e seu conteúdo de estudo pelo uso 
da lousa digital que é um instrumento de uso externo e que 
proporciona tanto ao professor quanto ao aluno, possibilidades de 
levarem a mudanças nos objetos de estudo e também exerce papel 
de mediadora entre a relação aluno/professor com o conteúdo de 
estudo nela trabalhado (CARLI, 2013, p. 63). 
 

O autor organizou a pesquisa em categorias, em uma delas destacou que 

embora os professores façam uso da lousa digital, por vezes, manifestam abordagens 

pedagógicas tradicionais ao mesmo tempo em que se dão conta de que não é mais 

possível ter o aluno unicamente como receptor de teorias, uma vez que a lousa digital 

permite que o aluno participe do processo de ensino e aprendizagem e oportuniza ao 
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professor que renove sua prática. Essa situação permite que o professor faça uma 

reflexão crítica sobre sua experiência.  

 Desse modo há mudanças na sala de aula, o estudante deixa de ser um mero 

receptor para participar ativamente da aula. Carli (2013) conclui que a lousa digital é 

como se fosse um quadro convencional que deixou de ser inanimado e intocável e 

transformou-se em uma ferramenta que provoca interações, promove novas 

perspectivas pedagógicas e diferente dos livros didáticos que não podem ser editados, 

permite atualização de informações em que a construção do conhecimento é coletiva.  

Os resultados dos estudos de Carli (2013) apontaram a lousa digital como um 

instrumento de uso coletivo, sendo que o professor precisa assumir um papel de 

orientador das atividades pedagógicas com o objetivo de colocar o aluno como sujeito 

de seu aprendizado. 

Já o estudo de Esteves (2014) teve como objetivo principal pesquisar o 

processo de implementação e uso da lousa digital interativa em uma unidade escolar 

do munícipio de Araraquara, estado de São Paulo. Inicialmente foram apresentados 

os conceitos e características da lousa digital destacando três capacidades interativas 

da ferramenta: interatividade técnica, interatividade física e interatividade conceitual.  

Segundo Esteves (2014) a interatividades técnica, trata da nitidez das imagens 

e das representações visuais acompanhadas de sons, já a interatividade física é a 

possibilidade de o estudante dividir o espaço com o professor ao tocar ou escrever 

sobre a tela da lousa, abrir telas e interagir sobre as atividades pedagógicas 

propostas. Por último a interatividade conceitual que mostra que a interatividade 

gerada pela lousa digital não está restrita à sua operacionalização, mas nas 

possibilidades de criação e troca que são estimuladas. Com isso, afirma que:  

 

A lousa digital interativa torna mais eficaz a realização de atividades 
em que os alunos podem acompanhar as ações do professor no 
quadro, tais como: abrir gráficos, desenhar, escrever ou destacar 
palavras. Outro fator relevante é que o tamanho desses quadros 
possibilita uma maior qualidade de resolução, melhorando a 
visualização de imagens, aumentando a acessibilidade na sala de 
aula, para que mais alunos possam realizar, concomitantemente, as 
atividades na lousa digital interativa (ESTEVES, 2014, p. 47).  
 

 
Esteves (2014) elenca então, diversas vantagens no uso da lousa digital. 

Contudo o autor frisa que o professor tem papel crucial no que diz respeito ao 
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processo de implementação de qualquer tipo de tecnologia no ambiente escolar, pois 

é por ele que todas essas tecnologias perpassam. Ressalta também que as 

tecnologias por si só não representam a solução para os problemas da educação, mas 

potencializam o processo de ensino e aprendizagem. Os resultados da pesquisa 

mostraram que embora tivessem dificuldades técnicas e pedagógicas as professoras 

não apresentaram nenhum tipo de resistência à tecnologia. 

A investigação de Almeida (2014) objetivou identificar a percepção de 

professores atuantes em escolas que recentemente passaram pelo processo de 

implementação das lousas digitais. O autor explica que o foco da pesquisa não foi 

voltado à tecnologia em si, mas nas experiências docentes com a tecnologia.  

Os sujeitos participantes da pesquisa realizada por Almeida (2014) relataram 

que não tiveram formação adequada e que as dificuldades foram vencidas por meio 

da colaboração dos colegas de trabalho e que também enfrentam dificuldades 

maiores com a falta de manutenção técnica dos equipamentos. A esse respeito o 

pesquisador infere:  

 

[...] pode-se arriscar a dizer, então, que a falta de manutenção  dos  
aparatos  tecnológicos,  a  falta  de  participação  dos  professores  nas  
decisões tomadas  anteriormente  a  implementação  das  LDIs,  a  
capacitação  inadequada  e  o  aumento  da carga de trabalho, todo 
esse conjunto de fatores pode comprometer a utilização dessa 
ferramenta nas escolas (ALMEIDA, 2014, p. 68).  
 

Desta maneira, os resultados demonstraram que embora em realidades 

diferentes, os docentes das diferentes escolas enfrentavam as mesmas dificuldades. 

Carvalho (2014) buscou analisar a integração da lousa digital em aulas de 

matemática a partir de uma ação de formação continuada em serviço. Para isso 

constituiu de um grupo de estudo, acreditando que assim fosse possível favorecer o 

processo de desenvolvimento profissional dos professores participantes, a partir da 

busca pelo perfil crítico-reflexivo dos professores sobre suas práticas pedagógicas. 

Foram discutidas possibilidades e dificuldades de utilização da Lousa em aulas de 

matemática, propostas de utilização e planejamentos de aulas apresentados pelos 

professores participantes.  

A formação proporcionou maior frequência de uso da lousa digital na sala de 

aula. A contribuição da formação possibilitou também que os professores saíssem de 

uma perspectiva de transmissão de informações e avançaram na direção de uma 
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prática pedagógica com essa tecnologia voltada para a construção de conhecimentos. 

Desse modo, passou-se a pensar o uso da lousa digital em uma perspectiva de 

aprendizagem cooperativa.  

Já a investigação de Diniz (2015) teve como finalidade, compreender e 

descrever a percepção de professores de Matemática a respeito da lousa digital a 

partir de um curso de formação. A lousa digital nesse estudo também é apresentada 

na perspectiva de interação e interatividade: 

 

Conforme a lousa digital for utilizada em sala de aula, esta pode 
proporcionar uma interação entre alunos e professor, além da 
interatividade do ser humano com a máquina, isto poderá ocorrer 
mediante as propostas de atividades que o professor colocar, e de 
como o professor fizer a condução destas atividades (DINIZ, 2015, p.  
34).  
 

 

 A formação mencionada na pesquisa de Diniz (2015) foi ofertada a todos os 

professores da rede, contudo nem todas as escolas receberam lousas digitais. Assim, 

parte dos professores que se interessaram em fazer uso do artefato não conseguiram. 

Outros professores alegaram que não fazem uso porque a formação foi insuficiente. 

Numa amostra de 10 professores de Matemática entrevistados, somente um utilizou 

a lousa digital em sua prática pedagógica, avaliando o recurso de forma positiva.  

Ribeiro (2015) analisou as formas com que professores do Ensino Fundamental 

I têm utilizado a lousa digital no Ensino da Matemática em Curitiba, Paraná. A 

pesquisadora também destacou a disponibilidade e a formação do professor como 

fator importante para bons resultados:  

 

A Lousa Digital traz para a educação a possibilidade de utilizar mais 
recursos que possibilitam um ensino diferente. Mas o papel de decidir 
como melhor utilizá-los, para um determinado contexto escolar, cabe 
ao professor. Ele deve decidir como fazer uso do recurso, de acordo 
com os objetivos a serem alcançados nas atividades pedagógicas, 
adequar o seu planejamento e até mesmo a forma de interatividade a 
ser utilizada, com ou sem o auxílio dos alunos (RIBEIRO, 2015, p. 65). 
 

Os docentes pesquisados utilizam a lousa digital para jogos educativos, textos, 

vídeos, slides, documentários, pesquisas, entre outros. A pesquisa demonstrou que 

os professores ao utilizarem a lousa digital proporcionaram aos estudantes acesso a 

diferentes informações, desenvolveram atividades que possibilitaram a interatividade, 

além de promover um trabalho colaborativo.  
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O estudo de Navarro (2015) investigou a utilização da lousa digital por 

professores de Matemática da rede estadual de ensino em Curitiba, Paraná. A 

pesquisa acentua as características audiovisuais da lousa digital, tais como:  

 

O uso da lousa digital pode facilitar ao professor a presença da 
linguagem audiovisual em suas aulas, pois a LD possui uma galeria 
de imagens prontas para serem expostas, além do fácil acesso à 
internet para que o professor possa explorar vídeos, imagens 
diferentes, simulações, jogos. O professor pode pesquisar e planejar 
a aula antes e levar uma imagem pronta ou um software capaz de 
fazer com que os alunos, além de ver e ouvir, interajam com a lousa 
digital e entre eles próprios, criando possibilidades tanto para o 
professor como para o aluno (NAVARRO, 2015, p. 90). 

 

O trabalho mostra que além do desenvolvimento profissional do professor é 

preciso que as escolas tenham suporte para implantar determinadas tecnologias, 

contando com o apoio dos responsáveis pela elaboração de políticas públicas na 

educação. 

A pesquisa de Silva (2016) foi realizada no Instituto Federal de Educação, 

Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP) e verificou as lousas digitais sob a 

perspectiva de estudantes e de um professor do ensino médio. 

A autora observou que o uso da lousa digital motiva os alunos e amplia as 

possibilidades de diálogos e trocas entre os pares. Observou ainda que os alunos 

sentem falta quando não há uso da ferramenta por outros professores, uma vez que, 

a lousa digital dá suporte às diversas atividades realizadas na sala de aula como a 

construção de textos e parlendas, o estudante não precisa folhear o dicionário para 

buscar o significado de uma palavra, basta digitar e já se tem a resposta. Com isso a 

aula é melhor aproveitada e a aprendizagem tem mais chances de acontecer.  

Quanto ao professor, afirmou que a lousa digital tornou suas aulas mais 

dinâmicas e que provocou maior participação dos alunos, entretanto enfatiza que a 

ferramenta só irá promover resultados se houver planejamento prévio por parte do 

professor e ainda que saiba manusear todos seus recursos, a falta do planejamento 

pode gerar descontentamento e perda de tempo.  

Silva (2016, p. 83) mencionou ainda a importância da troca de saberes e 

experiências com outros professores, para “A troca de experiências no que se refere 

às formas de utilização da lousa digital entre os professores é algo que favorece tanto 

a prática pedagógica quanto a forma de operar o equipamento por cada professor”.  
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Em síntese, as percepções dos sujeitos do estudo mostraram que as lousas digitais 

tornaram as aulas mais interativas, favorecendo o processo de ensino e 

aprendizagem. 

Os estudos apresentados nessa subseção provocam a necessidade de 

ampliação de pesquisas nesta temática, principalmente na região norte do país. No 

que tange à formação continuada para o uso da lousa digital, pouquíssimos trabalhos 

foram em busca de possíveis contribuições. E é a partir dessas percepções que este 

estudo assume uma relevância. Assim sendo, na próxima seção iremos apresentar o 

percurso metodológico da pesquisa.
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5 CARACTERIZAÇÃO DO ESTUDO EMPÍRICO 
 

Nessa seção apresentamos a caracterização do estudo empírico, destacando 

os procedimentos metodológicos que compuseram as respostas aos objetivos desta 

pesquisa. Iremos discorrer o tipo de abordagem da pesquisa, a questão 

problematizadora e seus desdobramentos, o lócus e os sujeitos da pesquisa, assim 

como o colhimento, o tratamento e análise dos dados.  

 Minayo (2007, p. 44) traz as seguintes considerações acerca da metodologia: 

  

 
[...] a) como a discussão epistemológica sobre o “caminho do 
pensamento” que o tema ou o objeto de investigação requer; b) como 
a apresentação adequada e justificada dos métodos, técnicas e dos 
instrumentos operativos que devem ser utilizados para as buscas 
relativas às indagações da investigação; c) e como a “criatividade do 
pesquisador”, ou seja, a sua marca pessoal e específica na forma de 
articular teoria, métodos, achados experimentais, observacionais ou 
de qualquer outro tipo específico de resposta às indagações 
específicas. 
 

 Dessa maneira, compreendemos que o percurso metodológico adotado deverá 

responder e mobilizar adequadamente as exigências da pesquisa sendo capaz de 

construir novas respostas e elaborações sobre a realidade analisada. 

  
 5.1 Aspectos metodológicos 
 

Considerando a formação continuada um dos elementos necessários para a 

efetiva incorporação e utilização de tecnologias digitais nas escolas, buscamos 

compreender como está ocorrendo a formação continuada de professores para o uso 

da lousa digital por meio da seguinte problemática: em que consistem as contribuições 

da formação continuada de professores para a utilização da lousa digital como 

ferramenta didático-pedagógica?  

A partir da questão norteadora se desdobraram outras questões:  

✓ Os professores receberam formação continuada para o uso didático-

pedagógico da lousa digital?  

✓ A formação que os professores receberam proporcionou contribuição 

tanto para a operacionalização quanto para o uso da lousa digital como 

ferramenta didático-pedagógico? Quais as contribuições?  

✓ Em que situações didático-pedagógicas os professores utilizam a lousa 

digital em sala de aula?   
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✓ Os professores sentiram dificuldades quanto à utilização da lousa 

digital? Essas dificuldades foram de ordem operacional ou relacionadas 

ao desenvolvimento de atividades didático-pedagógicas?   

Tendo como base os questionamentos supracitados, definimos como objetivo 

geral: Analisar as contribuições da formação continuada de professores para a 

utilização da lousa digital como ferramenta didático-pedagógica.  

E foram traçados os seguintes objetivos específicos:  

1 - Averiguar se os professores do ensino fundamental I receberam 

formação continuada para a utilização da lousa digital.  

2- Identificar se a formação continuada que os professores receberam 

proporcionou contribuições para a operacionalização da lousa digital ou como 

ferramenta didático-pedagógica.  

3- Descrever as situações didático-pedagógicas quanto a utilização da 

lousa digital em sala de aula. 

4 – Caracterizar se as dificuldades apontadas pelos professores são de 

ordem operacional ou relacionadas ao desenvolvimento de atividades didático-

pedagógicas.  

Para alcançar esses objetivos, a pesquisa foi desenvolvida numa abordagem 

qualitativa, do tipo exploratória descritiva. Este tipo de abordagem metodológica nos 

“permite estabelecer uma compreensão mais esclarecedora do nosso objeto de 

estudo, pelo fato de que nada é trivial, que tudo tem potencial para constituir uma 

pista.” (BOGDAN e BIKLEN, 1994, p. 49).  

Minayo (2010, p. 14), destaca que esse tipo de pesquisa trabalha com um 

universo de “significados, motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes, o que 

corresponde a um espaço mais profundo das relações, dos processos e dos 

fenômenos que não podem ser reduzidos à operacionalização de variáveis”.  

 O instrumento utilizado para a coleta de dados foi a entrevista semiestruturada 

gravada, Gil (2009, p. 109) define a entrevista como “uma técnica em que o 

investigador se apresenta frente ao investigado e formula perguntas, com o objetivo 

de obtenção dos dados que interessam à investigação”.  

A entrevista gravada (Apêndice c) foi escolhida por permitir que todas as falas 

sejam registradas na íntegra. Outra característica importante da entrevista é a 

possibilidade que dá ao entrevistado de se expressar livremente sobre a temática 

proposta. A esse respeito, Lüdke e André (1986, p. 34) explicam: 
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Parece-nos claro que o tipo de entrevista mais adequado para o 
trabalho de pesquisa que se faz atualmente em educação aproxima- 
se mais dos esquemas mais livres, menos estruturados. As 
informações que se quer obter, e os informantes que se quer contratar, 
em geral professores, orientadores, alunos e pais, são mais 
convenientemente abordáveis através de um instrumento mais 
flexível. 
 

 Entendemos ser importante um instrumento que ajudem a aproximar o objeto 

de estudo, conduza à reflexão sobre o que está sendo pesquisado. Compreendemos 

que no momento da entrevista, os sujeitos estruturam suas falas envolvendo os 

aspectos formativos, o que permite a análise, por meio do diálogo, da expressão, que 

vão compor o estudo. 

 Na fase inicial da pesquisa, após a delimitação do objeto de pesquisa, foi 

realizado levantamento da produção acadêmica (teses e dissertações) dos últimos 

cinco anos sobre a lousa digital e os processos formativos inerentes a ela. 

Posteriormente, elaboramos a questão problematizadora e seus desdobramentos, 

assim como o objetivo geral e os objetivos específicos. Foi realizado ainda, a seleção 

do material bibliográfico para compor o quadro teórico da pesquisa, bem como leituras 

e fichamento do material selecionado. 

 Foi definido o local e sujeitos da pesquisa. Para isso, apresentamos uma carta 

com os objetivos da pesquisa para a escola participante. Após a autorização pela 

gestora da escola, entramos em contato com as professoras para que esclarecer os 

objetivos da pesquisa, ocasião em que aceitaram participar e receberam o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) conforme Apêndice B. 

Após a realização das entrevistas, foram feitas as transcrições e os dados 

analisados pelo método de análise de conteúdo, proposto por Bardin (2011, p. 47) que 

traz a seguinte definição para o termo:  

  

[...] um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando a 
obter, por procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do 
conteúdo das mensagens, indicadores (quantitativos ou não) que 
permitam a inferência de conhecimentos relativos às condições de 
produção/recepção (variáveis inferidas) destas mensagens. 
 

A análise de conteúdo considera os três polos cronológicos, classificando-os 

como:  a) Pré-análise b) exploração do material e c) tratamento dos resultados - a 

inferência e a interpretação, ilustrado no esquema abaixo da Figura 7: 
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Fonte: Bardin  

 
Fonte: Adaptado de Bardin (2011).  

 

A Pré-análise, fase de organização, corresponde ao período de intuições, 

objetivando operacionalizar e sistematizar as ideias iniciais de forma precisa. Os 

procedimentos devem ser bem definidos, ainda que tenham de ser flexíveis. Para 

Câmara (2013, p. 05) essa fase envolve a leitura “flutuante”, que proporciona “um 

primeiro contato com os documentos que serão submetidos à análise, a escolha deles, 

a formulação das hipóteses e objetivos, a elaboração dos indicadores que orientarão 

a interpretação e a preparação formal do material”.  

A segunda fase constitui-se na exploração do material com a definição de 

categorias (sistemas de codificação). A terceira diz respeito ao tratamento dos 

resultados, inferência e interpretação, essa fase em que ocorre a condensação e o 

destaque das informações para análise, culminando nas interpretações inferenciais; é 

o momento da intuição, da análise reflexiva e crítica (BARDIN, 2011).  

 

5.2 Sujeitos da investigação 
 

Os sujeitos da pesquisa são 7 professoras da Escola Municipal de Ensino 

Fundamental Jandinei Cella do município de Ji-Paraná/RO. O critério de inclusão dos 

sujeitos no estudo consistiu no fato de serem professoras do ensino fundamental e 

suas salas de aulas serem equipadas com a lousa digital. O quadro abaixo traz alguns 

dados sobre as participantes. 

  

     QUADRO 7  SUJEITOS DA PESQUISA 

Professor Formação Especialização 
Experiênci

a 
Instituição Sexo 

      
P1 Pedagogia Linguística 23 anos Pública Feminino 
P2 Pedagogia LIBRAS 14 anos Particular Feminino 

  

ANÁLISE DE CONTEÚDO 

Pré-análise Exploração do material Tratamento dos resultados: 

inferência e interpretação 

FIGURA 7: FASES DA ANÁLISE DE CONTEÚDO 
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P3 Pedagogia Não possui 3 anos Pública Feminino 
P4 Pedagogia Psicopedagogia 7 anos Pública Feminino 

P5 Pedagogia 
Supervisão, 
Orientação e 

Gestão 
18 anos Pública Feminino 

P6 Pedagogia           TIC 6 anos   Pública Feminino  

P7 
Pedagogia 

 

Supervisão, 
Orientação e 

Gestão 
11 anos Pública Feminino 

        Fonte: Dados da pesquisa (2017). 

  

 Optamos por preservar a identidade das professoras mantendo sigilo sobre 

seus nomes, identificando-as como P1 (Professora 1), P2 (Professora2), P3 

(Professora 3), P4 (Professora 4), P5 (Professora 5), P6 (Professora 6) e P7 

(Professora 7).  

As professoras atuam somente na rede municipal de ensino, com faixa etária 

entre 25 a 43 anos, formadas em pedagogia. As docentes possuem entre sete e 23 

anos de experiência em sala de aula.   

 

5.3 Lócus da investigação 

 

Esta pesquisa foi realizada na Escola Municipal de Ensino Fundamental 

Jandinei Cella, na cidade de Ji-Paraná, estado de Rondônia. O critério de escolha dos 

lócus foi o fato da escola possuir lousas digitais em todas as salas de aulas e a 

aceitação das professoras, em unanimidade, em participar do estudo. Assim, iremos 

fazer uma breve contextualização da cidade de Ji-Paraná e da escola lócus desse 

estudo.  

A cidade de Ji-Paraná está localizada na região centro-leste do estado de 

Rondônia, distante 380 km da capital, possui área de 6.896,649 km², que representa 

2,9% do estado. De acordo com o IBGE (2016), possui uma população com estimativa 

de 131.560 habitantes, o segundo município mais populoso de Rondônia. Está 

limitado pelas cidades Vale do Anari ao norte, Theobroma ao noroeste, Ouro Preto do 

Oeste e Vale do Paraíso ao oeste, Teixeirópolis e Urupá ao sudoeste, Presidente 

Médici ao sul e Ministro Andreazza ao sudeste. Na figura abaixo, pode ser observado 

o mapa do Estado de Rondônia com a localização do município de Ji-paraná e sua 

posição em relação à capital do estado, a cidade de Porto Velho.  
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Figura 8: Mapa do Estado de Rondônia identificado a capital Porto         
Velho e o município de Ji-Paraná. 

 

              Fonte: Webcarta.net/2016 

 

Ainda em 1877 a região era conhecida como Urupá. A extração de látex trouxe 

os primeiros colonos nordestinos para a região, após a chegada dos missionários que 

fizeram os primeiros contatos com as populações tradicionais que já habitavam o local.  

As atividades seringalistas eram feitas às margens do rio Machado e rio Urupá. 

E é na embocadura do rio Urupá que Marechal Rondon construiu a primeira estação 

telegráfica da região em 1909. Posteriormente, em 1943, com a criação do Território 

do Guaporé, a região passou a ser chamada Distrito Vila de Rondônia, pertencente 

ao município de Porto Velho (OLIVEIRA, 2001). 

Foi somente em 1977 que foi criado o município de Ji-Paraná, através da Lei 

Nº. 6.448, e recebeu esse nome em homenagem ao rio que atravessava toda sua 

área de Sul para Norte, dividindo sua sede administrativa em dois setores urbanos 

distintos, conhecidos como primeiro distrito (zona norte) e segundo distrito (zona sul). 

A educação básica no Município conta com a presença das Redes de 

Educação Municipal, Estadual, Federal e Privada. Segundo o IBGE, em 2015 o 

município tinha à disposição para o ensino fundamental 63 escolas distribuídas da 
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seguinte forma: nove escolas privadas, 36 escolas estaduais e 18 escolas municipais. 

Aponta-se ainda que com referência ao ensino médio, no município, havia 18 escolas, 

sendo que, destas, três são escolas privadas, 14 são escolas estaduais e uma é 

escola federal. Para o ensino pré-escolar que atende a educação infantil, o IBGE 

aponta que o município conta com vinte e cinco escolas, sendo que estas são 

distribuídas entre a rede privada (13 escolas) e rede municipal (12 escolas). 

Neste contexto, a escola Jandinei Cella, lócus deste estudo, é pertencente à 

rede municipal de ensino da prefeitura de Ji-Paraná/RO e oferece no período diurno 

o Ensino Fundamental I e no noturno o Ensino Fundamental I e II para educação de 

Jovens e Adultos (EJA), com isso atende ao todo 608 estudantes. 

 A escola está localizada no 1º Distrito de Ji-Paraná, contemplando tanto 

estudantes de áreas periféricas com saneamento básico precário e ruas sem 

pavimentação, como estudantes de classe média dos bairros que possuem melhor 

infraestrutura.   

A estrutura física da escola Jandinei Cella é composta por: 1 pátio recreativo, 7 

salas de aula, secretaria, sala dos professores com 02 banheiros, supervisão, direção, 

sala de leitura, sala de equipamentos eletrônicos, cozinha, sala de recursos, depósitos 

de merenda e de materiais diversos, disponibiliza refeitório e banheiros feminino e 

masculino para os alunos.  

Em 2009 foi implantada na escola uma sala de recursos tecnológicos a qual 

está vinculada ao PROINFO integrado. Todas as salas de aulas da escola receberam 

em 2014, por meio de recursos próprios da prefeitura, lousas digitais. Estas, são fixas 

e ficam sob a responsabilidade de cada professor que utiliza a sala. 

 A proposta curricular da escola está de acordo com o programa de ensino da 

Secretaria Municipal de Educação (SEMED) e relacionada aos Parâmetros 

Curriculares Nacionais (PCN) do Ensino Fundamental, Diretrizes Curriculares da 

Educação de Jovens e Adultos e as Matrizes de Habilidades da Rede Vencer de 1º 

ao 5ºano do Ensino Fundamental. 

Sobre a concepção de educação que fundamenta as práticas pedagógicas da 

escola, o Projeto Político Pedagógico (2017, p. 03) expressa o seguinte:  

 

Nossa prática fundamenta-se na metodologia construtivista, sob uma 
visão histórico cultural em que a aprendizagem precede o 
desenvolvimento, assim o desenvolvimento humano é compreendido 
não como decorrência de fatores isolados que amadurecem nem 
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tampouco de fatores ambientais, mas sim, através de relações 
recíprocas entre o indivíduo e o meio, cada aspecto influindo sobre o 
outro. 
  

 Em relação à formação continuada de professores o PPP destaca que deve ser 

realizada pela coordenação pedagógica: 

 

[...] articulando entre o trabalho docente e a aprendizagem dos alunos, 
estimulando a participação ativa dos professores no trabalho coletivo, 
construindo espaços e tempos de formação continuada na instituição; 
articular o trabalho docente ao projeto pedagógico da instituição; 
estabelecer parcerias com os pais, estimular os professores a 
refletirem sobre sua própria prática, visando melhorá-las, em função 
da aprendizagem dos alunos; alunos e professores para cumprimento 
de metas estabelecidas pela instituição (JANDINEI CELLA, 2017, p. 
24).  
 

 Diante do exposto, observa-se que   a escola propõe uma formação continuada 

com o objetivo de levar os professores a refletirem sobre suas práticas e a estabelecer 

práticas coletivas. Evidenciou-se ainda, a preocupação em construir tempo e espaços 

de formação continuada na própria instituição.  

 Na seção a seguir, apresentamos os resultados da pesquisa e a análise dos 

dados a partir dos relatos dos sujeitos da pesquisa. 
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6 AS PERCEPÇÕES DAS PROFESSORAS SOBRE A FORMAÇÃO CONTINUADA 
PARA O USO DA LOUSA DIGITAL. 
 

Nesta seção, apresentaremos a análise e interpretação dos dados obtidos na 

pesquisa empírica, por meio de entrevistas semiestruturadas. Desse modo, ao realizar 

a sistematização dos dados, elencamos categorias de análise criadas à posteriori 

(BARDIN, 2011). Logo, apresentaremos, os questionamentos feitos às professoras e 

as respectivas categorias. 

Objetivando averiguar se as professoras receberam formação continuada para 

utilizar a lousa digital em suas práticas pedagógicas, realizamos o seguinte 

questionamento: Você recebeu formação continuada para a utilização da lousa 

digital? 

Ao efetuarmos a análise a partir da similaridade e da frequência de respostas 

das professoras emergiu a seguinte categoria de análise:  

 

Categoria 1: Formação continuada de forma aligeirada 

 

Quando implantou nós recebemos uma formação [...] formação 
continuada não! Uma formação rápida e tivemos também a cada seis 
meses, um encontro para trabalhar com TIC. [...] (P1).  
 
Tive, porém, foi uma rápida formação. Muita coisa para aprender em 
um dia. Eles passaram informações básicas de como utilizar a lousa. 
Mas nos últimos 3 meses tivemos uma formação específica para o uso 
das TIC pela secretaria para utilizar um software para utilizarmos as 
histórias em quadrinhos [...] (P2).  
 
Assim que instalou a lousa eu tive uma rápida formação 
exclusivamente para a lousa. Após isso, tivemos outras formações, 
mas não contempla todas a nossas necessidades em relação à lousa, 
porque as formações demoram a acontecer, quando acontecem são 
muito rápidas. A gente se vira mais entre nós, um ensina o outro (P4). 
 
Tive formação sim, mas foi muito rápida. A gente só ficou ouvindo, não 
fomos oportunizados a manusear a lousa no dia. Para mim que até 
chegada da lousa não sabia nem como ligar um computador. Seria 
interessante se a formação fosse organizada em vários encontros [...] 
(P6).  
 
[...], a formação teve, mas na verdade, foi só um treinamento, bem 
rápido sabe. Como as funções e ferramentas são muitas, na hora de 
utilizar a gente não lembrava. Depois veio as formações feitas pela 
secretaria, mas não é sempre, de vez em quando tem [...] (P7).  
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A análise das falas das participantes da pesquisa, P1, P2, P4, P6 e P7 

evidenciam que as professoras receberam formação para utilizar a lousa digital, 

contudo, a formação foi aligeirada, considerando que são muitas as informações e 

aspectos relativos a ferramenta para apreender em um curto período, consoante as 

falas de P2 e P7. Entendemos que a rapidez com que essas novas informações são 

apresentadas ao professor não permitem a apropriação e a reflexão crítica das TIC, 

fragilizando a formação.  

Isso nos remete às considerações que Valente (2013) faz sobre formação 

continuada para o uso do computador na sala de aula, as quais também se aplicam 

às TIC em geral:  

 

A formação do professor para ser capaz de integrar a informática nas 
atividades que realiza em sala de aula deve prover condições para ele 
construir conhecimento sobre as técnicas computacionais, entender 
por que e como integrar o computador na sua prática pedagógica e 
ser capaz de superar barreiras de ordem administrativa e pedagógica. 
[...]. Finalmente, deve-se criar condições para que o professor saiba 
recontextualizar o aprendizado e a experiência vivida durante a sua 
formação para a sua realidade de sala de aula, compatibilizando as 
necessidades de seus alunos e os objetivos pedagógicos que se 
dispõe a atingir (VALENTE, 2013, p. 141). 
 

 

 As ponderações feitas pelo autor, defendem uma formação para as TIC que 

possibilite ao professor reunir condições de recontextualizar os novos aprendizados 

ao seu cotidiano na sala de aula. 

 A formação aligeirada tem o formato de treinamento, segundo Candau (2007) 

e inviabiliza uma formação de maior abrangência, com criticidade e reflexão, como 

nos permite inferir a fala de P7. Considerando as complexidades que a escola 

enfrenta, a formação não pode ser tratada sem a devida importância, especialmente 

a direcionada para o uso das TIC, uma vez que há um senso comum de que o simples 

fato de o equipamento estar na sala de aula e o professor manuseá-lo já se garante 

práticas inovadoras.  

Para Almeida (2014), a incorporação das TIC nas escolas deve ir além da 

aquisição do equipamento e a formação dos profissionais da educação tem de ser 

parte fundamental do projeto, de modo que impulsione diversos usos dos artefatos 

tecnológicos.  A autora assevera que:  
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[...] isoladamente, as tecnologias não podem gerar mudanças. Sua 
inserção no cotidiano da escola exige a formação contextualizada de 
todos os profissionais envolvidos, de forma que sejam capazes de 
identificar os problemas e as necessidades institucionais, relacionadas 
ao uso de tecnologias. Realizada a identificação, segue-se a busca de 
alternativas que lhes permitam a transformação do fazer profissional, 
com base em metodologias pautadas em novos paradigmas 
(ALMEIDA, 2014, p. 02). 
 

 Considerando as discussões de Almeida (2014) entendemos que as vozes das 

professoras P1, P2, P4, P6 e P7 dão relevo à premência de uma formação que 

contemple as necessidades didáticas e pedagógicas e se mostram cada vez mais 

amplas e intricadas, considerando o contexto da sociedade da informação.  

 Destacamos as falas de P4 e P7 quando descrevem a ausência de 

periodicidade das formações e quando acontecem são rápidas. Ao discutir a formação 

de professores Nóvoa (1992, p. 330) assinala que “a formação deve ser entendida 

como processo contínuo e permanente para que o professor aprenda a criar e a recriar 

sua prática, com base na reflexão dos novos saberes adquiridos [...]”.  

  O processo de contínuo e permanente da formação de professores torna-se 

fundamental em uma sociedade que vive bruscas mudanças sociais e culturais, para 

que o cotidiano da escola não fique à margem dessas transformações.  

Após essas discussões passemos à segunda indagação feita às professoras:  

A formação que você recebeu proporcionou contribuição tanto para a 

operacionalização quanto para o uso da lousa digital como ferramenta didático-

pedagógico? Cite estas contribuições. 

 A resposta das professoras a essa indagação nos norteou para a criação de 

duas categorias:  

 

 Categoria 1: Formação continuada em forma de instrução técnico operacional 

 

Assim, eu acho que a formação contribuiu mais para o uso operacional 
do que para o didático pedagógico, sei que não há uma receita pronta, 
mas você aprende a baixar aplicativos e usar software, mas na prática 
a gente fica confusa em qual situação usar [...] (P1). 
 
A formação para a lousa foi de uso operacional, praticamente um 
passo a passo de seus aspectos técnicos. [...] porque não adianta eu 
saber ligar a lousa digital e não poder desenvolver uma aula 
interessante com ela [...] (P2).  
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[...] A formação foi para o uso operacional, [...], seria muito bom se 
trouxesse os dois juntos, a gente assimilaria à prática de forma mais 
fácil (P3).   
 
As formações que tivemos contribuiu mais para o uso operacional do 
que didático-pedagógico, por exemplo eles nos trazem ideias de como 
instalar e usar o software tal, o programa tal, mas não há uma ideia 
efetiva de como aquilo deve ser colocado em prática [...] (P4). 
 
As formações que tivemos contribuiu mais para o uso operacional do 
que didático-pedagógico, por exemplo eles nos trazem ideias de como 
instalar e usar determinado software, determinado programa, mas não 
há uma ideia efetiva de como aquilo deve ser colocado em prática [...]. 
(P5).  
 
As contribuições foram para os dois: operacional e pedagógico. Pois, 
a lousa é como se fosse um computador, mas com algumas 
ferramentas de uso diferente. Você vai usando, vai aprendendo e 
adaptando à sua prática pedagógica [...] (P6). 
 
Acredito que tanto pedagógico como operacional, porque eles 
apresentaram mais a parte técnica, para gente aprender a ligar, depois 
falaram que as ferramentas permitem muita coisa na prática[...] (P7). 
 

 Com as falas das professoras, inferimos que a formação realizada foi para o 

uso técnico-operacional da lousa. Compreendemos por “formação para uso técnico-

operacional” aquela em que o formador se propõe a dar instruções de como se 

manuseia um equipamento, quais botões ligar e que ferramentas e softwares estão 

presentes nele.  

Essas informações são fundamentais em uma formação para uso das TIC, visto 

que não é possível desenvolver alguma atividade didático-pedagógica sem dominar 

as funções do equipamento, isso vale para toda tecnologia, seja digital ou não, 

contudo também não se pode realizar uma prática pedagógica com as TIC só com os 

conhecimentos técnicos-operacionais, uma vez que a formação para o uso das TIC 

engloba tanto esses aspectos, quanto os didáticos-pedagógicos.  

 Em relação a isso, as discussões de Valente (2013, p. 20) esclarecem:  

 

Embora as sofisticações tecnológicas sejam ainda maiores, existem 
dois aspectos que devem ser observados na implantação dessas 
tecnologias na educação. Primeiro, o domínio do técnico e do 
pedagógico não deve acontecer de modo estanque, um separado do 
outro. É irrealista pensar em primeiro ser um especialista em 
informática ou em mídia digital para depois tirar proveito desse 
conhecimento nas atividades pedagógicas. O melhor é quando os 
conhecimentos técnicos e pedagógicos crescem juntos, 
simultaneamente, um demandando novas ideias do outro.  
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 Fica claro que a formação para a utilização das TIC não pode separar o domínio 

técnico do pedagógico, quando a formação enfoca um conhecimento em detrimento 

do outro o professor não saberá o que fazer com aquela informação na prática, o que 

podemos observar na fala da P2 “[...] porque não adianta eu saber ligar a lousa digital 

e não conseguir desenvolver uma aula interessante com ela [...]”. 

Nesse sentido, nos ancoramos em Vilaça (2011) quando discute a importância 

de os professores desenvolverem conhecimentos didáticos e tecnológicos para 

empregar as TIC em suas práticas, porque “dependendo da tecnologia envolvida, 

estas duas dimensões encontram-se fortemente entrelaçadas, sendo difícil definir 

suas fronteiras” (VILAÇA, 2011, p. 118). Para o autor essas dimensões, quando bem 

trabalhadas na formação de professores, evitam de forma significativa o 

subaproveitamento das TIC disponíveis, assim elenca três estágios: “a) Conhecer 

(e/ou reconhecer) a tecnologia; b) Compreender funções, possibilidades, vantagens e 

desvantagens de uso de uma tecnologia; c) Dominar o uso - saber como e quando 

empregá-la” (Idem, p. 119).  

 Os estágios propostos por Vilaça (2011) são de grande relevância, 

principalmente no que se refere ao uso da lousa digital, tendo em vista que nela são 

integradas várias mídias. Então, são inúmeras funções que abrem um leque de 

possibilidades para o trabalho didático-pedagógico, as quais não serão assimiladas 

pelos professores se a respectiva formação centrar somente no aspecto técnico-

operacional. As falas das professoras P1 e P4 denotam que, ainda que tenham sido 

apresentadas formas de utilizar os softwares e aplicativos, há problemas em utilizá-

los nas aulas.  

  Como se trata da lousa digital, que possui inúmeros recursos interativos, 

evidenciamos as contribuições de Carli (2013) ao explanar quer ir além dos recursos 

técnicos da lousa digital permite que os professores oportunizem aos estudantes o 

protagonismo no aprendizado:  

 

A versatilidade oferecida pelos recursos da lousa digital deve ser 
aproveitada para aumentar o grau de atenção dos alunos, não 
somente pelos conteúdos multimídia e interativos apresentados, mas 
também pelas possibilidades de maior participação dos alunos nas 
atividades colaborativas propostas (CARLI, 2013, p. 83).  
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 Logo, é importante que haja na formação para o uso da lousa digital uma 

convergência dos aspectos teóricos e pedagógicos, para que os professores tenham 

possibilidade de utilizar os recursos oferecidos pelo artefato e preconizar atividades 

colaborativas. 

 

Categoria 2: Superação da insegurança 
 

Eu já usava algumas tecnologias, mas o novo sempre assusta, eu 
tinha medo de chegar perto da lousa, depois da formação, eu vi que a 
lousa é um computador gigante e sou quem vai direcioná-la. [...] eu 
tinha medo de estragar, desconfigurar, aprendi também a como baixar 
vídeos, aplicativos e salvar na lousa para usar nas minhas aulas, tem 
também os softwares, o curso trouxe esse entusiasmo (P1).  
 
[...] no meu caso eu não sabia nem ligar um computador, com a 
formação fui criando coragem e hoje já sei lidar com o básico da lousa 
digital, a formação me ajudou nisso [...], mas ainda tenho medo de 
alguma coisa dar errado na hora (P3).  
 
[...]. As contribuições se resumem em aprendizagem de como utilizar 
os vídeos e animações nas aulas, no meu caso, eu já tinha feito um 
curso de pós-graduação latu sensu para uso das TIC, porém não 
utilizava nada com elas nas aulas. Com a formação eu me motivei a 
usar e hoje não imagino minhas aulas sem a lousa. [...] (P5). 
 
[...] assim, eu acredito que a contribuição que fez diferença na minha 
formação foi começar a usar tecnologias digitais, depois do curso até 
o meu telefone que era convencional eu mudei para smartphone. Me 
motivei a fazer isso. Depois comprei um computador e agora pesquiso 
muita coisa em que tenho dúvida (P6). 
 
[...] contribuiu muito para iniciarmos o uso das TIC na sala de aula, 
porque antes a gente ia resistindo e deixando para depois, com a lousa 
digital vimos que não tinha mais como fugir. E através da formação, 
comecei a usar o computador de casa, depois o da escola e aos 

poucos fui usando a lousa, fui ficando cada vez mais curiosa (P7).   
 

Os argumentos das professoras denotam que antes da formação continuada, 

havia insegurança em utilizar as TIC, até mesmo em situações fora do contexto 

escolar. E a partir da formação houve maior entusiasmo, motivação, curiosidade e 

atitude em pensar a prática pedagógica além do quadro convencional, pincel e o livro 

didático. 

Para Kenski (2012) a formação continuada para o uso das TIC, deve ser 

pensada a partir da visão do professor, das suas expectativas e limitações. A autora 

discorre: 
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É necessário, sobretudo, que os professores se sintam confortáveis 
para utilizar esses novos auxiliares didáticos. Estar confortável 
significa conhecê-los, dominar os principais procedimentos técnicos 
para sua utilização, avaliá-los criticamente e criar novas possibilidades 
pedagógicas, partindo da integração desses meios com o processo de 
ensino (KENSKI, 2012, p. 77). 
 

 Essa ausência de entusiasmo, e até mesmo a negligência em estabelecer 

processos educativos com o uso das TIC, é bastante compreensível, considerando o 

histórico da formação de professores no Brasil, uma vez que nem sempre há 

oportunidade para os professores refletirem suas práticas e construírem novas 

situações didáticas. 

Nesse entendimento, Bonilla (2014, p. 34), advoga que: 

 

[...] é natural, pois compreender a linguagem, a lógica e os conceitos 
relacionados às tecnologias digitais não é tarefa simples, 
especialmente para quem se constituiu num contexto estritamente 
analógico, como é o caso, ainda, da maioria dos professores em 
atuação nas escolas públicas.  
 

 A partir desse olhar, urge uma formação continuada de professores que os 

contextualize sobre as transformações trazidas pelas TIC e como o cotidiano da 

escola é afetado por elas. É preciso ajudá-los a fazer essa assimilação das TIC.  

 O terceiro questionamento teve como foco as situações didáticos-pedagógicas 

em que se faz uso da lousa digital. Por conseguinte, foi feita a pergunta: Em que 

situações didáticos-pedagógicos você faz uso da lousa digital? Dessa indagação 

surgiu a seguinte categoria:  

 

Categoria 1: Diversificação de práticas pedagógicas com a lousa digital 

 

Costumo fazer leituras com eles todas as manhãs, eu pesquiso o livro 
e faço a leitura na lousa compartilhada com eles. E também, quando 
eu trago, faço pesquisa, e coloco no pen drive alguma atividade, para 
copiar mesmo os questionários, os textos, textos curtos, ao invés de 
utilizar o quadro branco, utilizo lousa, [...] (P1).  
 
Eu uso muito ela no dia a dia da sala de aula, nos programas de Power 
point, eu ensino alunos a usarem o Power Point para explicar suas 
atividades, eles explicam na lousa digital, na hora que eles vão 
apresentar algum trabalho, até mesmo em maquete, eles usam a 
lousa digital para explicar o passo a passo da maquete e os objetivos 
(P2). 
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Eu utilizo a lousa todos os dias, geralmente os textos que trabalho 
leitura e escrita. Por exemplo eu coloco eles para fazer a pontuação 
do texto na lousa. Também passo o vídeo para eles produzirem texto 
depois [...] (P3).  
 
[...] eu utilizo mais os slides para leitura, escrita, e também alguns 
vídeos, músicas e textos para leituras [...] (P5).  
 
[...] A leitura e a escrita, também passo as músicas, alguns vídeos. 
Faço as atividades no Powerpoint e vou passando, [...] (P6).  
 

 Ao descreverem sobre as atividades desenvolvidas na sala de aula, as 

professoras argumentam que utilizam a lousa digital em diversas situações-didáticas 

como leitura e escrita, pesquisas, apresentações em Powerpoint, entre outros. 

 Evidenciamos a fala de P2 que descreve “na hora que eles vão apresentar 

algum trabalho, até mesmo em maquete, eles usam a lousa digital para explicar o 

passo a passo da maquete e os objetivos”, uma vez que utiliza recursos importantes 

da ferramenta que é a interação e a interatividade. Ao oportunizar que os estudantes 

façam uso da lousa digital para apresentar suas maquetes, a professora está 

desenvolvendo o papel de mediadora da aprendizagem pois permite que 

operacionalizem o artefato e compartilhem suas experiências.  

 Essa análise é ancorada nos estudos de Esteves (2014, p.03) ao estabelecer 

a interatividade conceitual da lousa digital, pois “mostra que a interatividade gerada 

pela lousa digital não está restrita à sua operacionalização, mas nas possibilidades de 

criação e troca que são estimuladas”. 

 Navarro (2015) também ressalta as possibilidades dos recursos audiovisuais 

da lousa digital em sua pesquisa e mostra que são aliados no processo de ensino e 

aprendizagem. Desse modo, inferimos que as professores gradativamente têm 

incluído a lousa digital nas situações didático-pedagógico de seus cotidianos. 

 Para Carli (2013, p.24):  

 

A versatilidade oferecida pelos recursos da lousa digital deve ser 
aproveitada para aumentar o grau de atenção dos alunos, não 
somente pelos conteúdos multimídia e interativos apresentados, mas 
também pelas possibilidades de maior participação dos alunos nas 
atividades colaborativas propostas. 
 

 

 Desse modo, ao elaborar diversas atividades com a lousa digital as professoras 

estão ampliando suas experiências com o artefato e ao mesmo tempo contribuindo 

para que os estudantes participem das atividades.  
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A quarta indagação feita às professoras abarcou os aspectos relativos às 

dificuldades:  Você sentiu alguma dificuldade quanto à utilização da lousa digital? 

Essas dificuldades foram de ordem operacional ou relacionado ao 

desenvolvimento de atividades didático-pedagógicas?  Dessa pergunta surgiram 

duas categorias:  

Categoria 1:  Dificuldades técnicos-operacionais 

 

Os professores têm um pouco de medo. [...]. Mas sempre tenho 
dificuldades técnicas, até no que não depende só de mim. Essa 
semana mesmo eu planejei uma aula de Ciências para trabalhar com 
vídeos com eles e cheguei e a lousa, é, num.…, não conseguia abrir. 
Eu tive que ir para outra aula. Utilizar outros meios com eles. [...], essa 
semana ela deu uma falha, não funcionou, mas sabe é muita coisa 
nova que surge, a gente vai aprendendo aos poucos [...] (P1).  
 
A minha maior dificuldade é o técnico, ainda não domino todas as 
funções da lousa digital. Mas estou aprendendo. Às vezes, dá um 
problema na imagem, o que acontece, tem de buscar lá na SEMED. 
Aí eles vão ver o que aconteceu com a lousa. Aí demora um 
pouquinho, né? Demora uma semana, alguns dias. Aí eles vêm com o 
retorno. (P2).  
 
[...], Sim, eu senti muitas dificuldades no início, porque eu não sabia 

nem ligar um computador, imagine utilizar uma lousa digital para 

trabalhar. Minha maior dificuldade é em relações às funções, tem hora 

que a gente pensa que deu problema técnico, mas é algum atalho que 

acionamos errado. [...] (P3).  

 
Eu tive bastantes dificuldades assim que as lousas foram implantadas, 
até o meu telefone era convencional, eu não tinha nenhum tipo de 
contato com aparelhos digitais., [...] (P4).  
 
Sim, no começo então, senti muitas dificuldades para usar. Eram 
muitas funções e botões para lembrar, a gente vai aprendendo, [...] 
(P5).  
 
Acredito que tenho dificuldades com os dois, mas eu vou superando, 
[...]. Tem também o problema da internet que não é boa. Ás vezes eles 
apresentam um software novo e demora para a gente se adaptar, mas 
vamos nos adaptando aos poucos, [...] (P7).   
 

 

 Em análise às respostas das professoras participantes percebemos que ainda 

possuem dificuldades de ordem técnico-operacional no uso da lousa digital. Essas 

percepções nos levam a insistir que para uma efetiva formação continuada para uso 

das TIC é necessário que os conhecimentos técnicos e pedagógicos cresçam de 
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forma simultânea, o que Valente (2012) chama de espiral de aprendizagem 

ascendente, conforme esclarece: 

  

O domínio das técnicas acontece por necessidades e exigências do 
pedagógico e as novas possibilidades técnicas criam novas aberturas 
para o pedagógico, constituindo uma verdadeira espiral de 
aprendizagem ascendente na sua complexidade técnica e pedagógica 
(VALENTE, 2012, p. 20). 

 Sob essa perspectiva, é interessante que os conhecimentos técnicos e 

pedagógicos caminhem juntos, especialmente quando se trata da lousa digital que 

permite essas duas dimensões se entrelacem por conta das diversas funções que 

apresentam e das possibilidades destas para o uso pedagógico.  

 É relevante trazer as considerações de Almeida (2014) que propõe que à 

escola um apoio técnico constante, tanto para auxiliar os professores, quanto para 

verificar possíveis falhas técnicas no equipamento. 

Bonilla e Pretto (2015) defendem que os processos formativos que contemplem 

as necessidades dos professores, não conseguem acompanhar a rapidez das 

mudanças de hardware e software dos equipamentos, o que faz com que os 

professores tenham cada vez mais dificuldades.   

 

 Categoria 2: Apropriação de novos saberes 

 

[...] E como meus alunos são bem antenados com o mundo digital, 
quando surge algum probleminha técnico, eles mesmos me ajudam a 
solucionar. Apontam caminhos, e eu vou aprendendo com eles 
também. Com as dificuldades, a gente acaba aprendendo mais, 
desenvolve outras estratégias. (P1). 
 
[...]. Quando a gente tem dificuldade, a gente chama uma pessoa mais 
experiente para nos ajudar. No cotidiano das aulas, a gente vai 
aprendendo um pouco mais, [...] hoje quero sabe mais como posso 
melhorar o meu trabalho com a lousa [...]. Os próprios alunos nos 
ajudam. As vezes vou abrir um slide e não abre e eles dizem: -
Professora, aperta F5 que abre é melhor! E vão me mostrando os 
atalhos (P2).  
 
[...] eu não sabia nem ligar um computador, imagine utilizar uma lousa 
digital para trabalhar. Cheguei a ficar apreensiva, preocupada. Mas aí 
fui encorajada por outras professoras. Elas me ajudaram muito, foram 
me mostrando que eu podia. Comprei um computador, fui aprendendo 
a usar e ainda tenho dificuldades, mas todos se ajudam. [...] eu sinto 
que poderia utilizar de forma mais inovadora, mas já tive muito 
avanços, hoje minhas aulas são diferentes, [...] (P3).  
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 No começo eu tinha medo de ligar a lousa, se ela não funcionava me 
dava muita insegurança. [...]. Fui evoluindo, ainda não estou 100%, 
mas já melhorei bastante. Hoje, já utilizo com frequência nas minhas 
aulas, mas não utilizo nem 50% dos recurso e possibilidades que ela 
oferece, mas a minha experiência com ela aumenta cada dia mais. 
(P4).  
 
Mesmo que eu não domine todos os recursos dela, observo que 
aumentou meu conhecimento sobre essas novas ferramentas, me 
ajuda até as coisas que aprendo com meu filho em casa [...] (P5).  
 
Eu busco, eu pesquiso, procuro formas de resolver alguns desafios. 
As outras professoras também ajudam. Procuro também tirar proveito 
de outras formações que fiz para informática na educação (P6).  
 
[...], faço pesquisa, procuro algumas coisas na internet, apesar de 
tudo, ainda consigo ajudar as outras professoras que têm mais 
dificuldades que eu. O bom de trabalhar com a lousa, que é um desafio 
novo, os alunos e a gente aprende. [...] (P7).  
 

Ao analisar as falas das participantes percebemos que, diante das dificuldades 

estas profissionais refletem suas práticas com as TIC e fazem troca de saberes entre 

si e também com os estudantes. Ainda que essas trocas se concentrem nas funções 

técnicas da lousa, revelam que os professores estão dispostos a aprender e a se 

ajudarem. Essa percepção é ancorada em Bonilla e Picanço (2015, p. 227) quando 

afirmam:  

 

[...] a imersão em novo universo de saberes, em especial os saberes 
disseminados no bojo da cultura tecnológica, tais como a posição das 
letras num teclado, a função da barra de espaço, a forma de se 
deslocar na tela, o funcionamento da barra de rolagem, a familiaridade 
com o “mouse”, é um desafio que pode significar algo além da 
aprendizagem de novos conceitos e habilidades por parte do 
professor. 
 

Esses saberes no bojo da cultura tecnológica, citados pelas autoras foram 

desenvolvidos a partir do uso da lousa digital, segundo P3 relata que “[...] não sabia 

ligar um computador, [...] comprei um computador, fui aprendendo a usar”, e P4 “eu 

tinha medo de ligar a lousa, [...] fui evoluindo, [...]”. De acordo com Bonilla e Picanço 

(2015), ainda que essas ações estejam distantes dos conhecimentos necessários 

para uma prática eficaz com TIC, “para alguns professores elas têm significado um 

exercício de explorar novos universos de conhecimento, de arriscar, ir além de sua 

“área de domínio”, tendo consciência de que está ingressando num universo (Idem, p. 

227).  
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Nas falas é perceptível o exercício de reflexão das docentes ao reconhecerem 

que ainda não utilizam de forma significativa o conjunto de possibilidades que a lousa 

digital oferece, contudo estão em busca de uma apropriação de práticas consistentes. 

Ainda que de forma inconsciente as professoras estão acionando os saberes 

experienciais, ao discorrerem que vivências pessoais e outras formações têm 

contribuído para o uso da lousa, consoante as falas de P5 e P6. Para Tardif (2002, p. 

54) esses “não são saberes como os demais, são, ao contrário, formados de todos os 

demais, mas retraduzidos, 'polidos' e submetidos às certezas construídas na prática 

e na experiência."  

A respeito dos saberes da experiência Pimenta (2002, p. 20) explica que: 

   

[...] os saberes da experiência são também aqueles que os 
professores produzem no seu cotidiano docente, num processo 
permanente de reflexão sobre sua prática, mediatizada pela de outrem 
– seus colegas de trabalho, [...]. 
 

 Com essas considerações analisamos que embora as professoras tenham 

apontado dificuldades para realizar práticas efetivas com a lousa digital, revelam 

também que estão explorando novos universos de conhecimentos, se arriscando, indo 

além da zona de conforto em que se encontram.  

 Salientamos ainda, que a formação de professores pode ser feita nas ações 

cotidianas da escola, como assegura Nóvoa: 

 

Para a formação de professores, o desafio consiste em conceber a 
escola como um ambiente educativo, onde trabalhar e formar não 
sejam atividades distintas. A formação deve ser encarada como um 
processo permanente, integrado no dia-a-dia dos professores e das 
escolas, e não como uma função que intervém à margem dos projetos 
profissionais e organizacionais (NÓVOA, 1992, p. 25-27). 

 

Dessa maneira é nas ações diárias dos professores que novos saberes irão se 

constituir a partir dos interesses, necessidades, possibilidades e escolhas docentes, 

uma vez que estes estão se aproximando cada vez mais das TIC.  As circunstâncias 

que se colocam ao professor, possibilitam novos sentidos à prática docente, levando-

os a ressignificarem seu papel. E essa ressignificação advém de uma reflexão teórico-

prática. 

Considerando os inúmeros desafios enfrentados pela escola e a 

responsabilização que o professor recebe diante dos fracassos no processo de ensino 
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e aprendizagem, pensar uma formação continuada que não leve em consideração os 

saberes e as vivências dos professores, só agrava esse cenário. Desse modo, 

reforçamos que a escola como lócus de formação permite a troca entre os pares, a 

solidariedade com as dificuldades e construção de novos sentidos.  

A formação para o uso das TIC demanda esforços maiores uma vez que há a 

necessidade de deixar claro aos atores escolares que essas tecnologias não podem 

ser consideradas uma “panaceia” para enraizados problemas da educação escolar, 

entretanto, não se pode ignorar as possibilidades que oferecem para a construção do 

conhecimento.  
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS  
 

Este estudo analisou as contribuições da formação continuada para o uso da 

lousa digital no município de Ji-Paraná/RO. A etapa final dessa jornada significa a 

superação dos desafios e obstáculos assim como a celebração das conquistas e do 

crescimento profissional.  

Os resultados da pesquisa foram organizados em categorias e ancorados nos 

estudos teóricos selecionados. As percepções das professoras evidenciaram que a 

formação continuada de professores para uso da lousa digital no contexto investigado 

tem sido ofertada de forma aligeirada. As falas das professoras nos levaram a inferir 

também que as contribuições da formação estão pautadas nos aspectos técnico-

operacionais. 

Com base nos estudos teóricos selecionados para esta pesquisa 

compreendemos que a formação continuada para o uso de artefatos tecnológicos e 

digitais na escola requer abordagem tanto nos aspectos técnico-operacionais quanto 

pedagógicos. Longe de assumir um caráter prescritivo, defendemos a necessidade de 

formação que possibilite a apropriação dos aspectos técnicos e pedagógicos 

simultaneamente, que não pode ser feita de forma aligeirada, caso contrário, não irá 

trazer a efetividade desejada. 

Embora as professoras tenham manifestado a necessidade de uma formação 

mais frequente para o uso da lousa digital e com objetivos centrados nas dificuldades 

cotidianas da sala aula, os resultados mostram também que suas ações com o artefato 

são diversificadas como pesquisas, leitura e escrita, slides, softwares, vídeos, etc., 

que fazem parte de suas práticas.  

Alguns relatos evidenciaram ainda que houve contribuição para que as 

professoras superassem a insegurança em lidar com tecnologias digitais, contudo, 

ainda persistem dificuldades a nível técnico e pedagógico. Outras enunciações 

apontaram que embora tenham dificuldades, as professoras têm momentos de 

reflexão com espaço para desenvolver e compartilhar novos saberes entre si.  

Assim, compreendemos que as declarações das professoras revelaram uma 

dicotomia: ao mesmo tempo que manifestaram dificuldades para a utilização técnica 

da lousa digital, demonstraram também que houve a apropriação de novos saberes a 

partir utilização do artefato. Uma vez que ao tomar consciência de suas dificuldades 
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e limitações, as professoras foram em busca de soluções, tanto por meio de iniciativas 

individuais, quanto nas trocas entre si.  

 Diante disso, inferimos que a formação continuada para o uso das TIC 

apresenta fragilidades. Urge avaliar os objetivos dos projetos de formação continuada 

para o uso das TIC e que estes sejam elaborados a partir do olhar dos professores. E 

que considerem as dificuldades e inseguranças docentes, que possibilitem a utilização 

das tecnologias digitais além da ilustração e animação.   

Desse modo as tecnologias como recurso didático no processo de ensino e 

aprendizagem com um fim em si mesmas não irão determinar suas potencialidades e 

efetividade. Inicialmente é importante averiguar com os professores, como a inserção 

de determinada tecnologia pode contribuir em suas aulas, a partir daí refletir se a 

metodologia, os conteúdos e as experiências desenvolvidas com o artefato têm 

possibilitado apropriação crítica e significativa, tanto aos professores quanto aos 

estudantes. 

Em síntese, pode-se afirmar que as professoras aos poucos estão se 

apropriando dos recursos oferecidos pela lousa digital, as dificuldades encontradas 

pelas professoras têm possibilitado que desenvolvam novos saberes e atividades 

colaborativas com os pares e os estudantes. 

 Salientamos ainda que as concepções das professoras neste estudo podem 

contribuir para pensarmos novos formatos de formação continuada, não só para o uso 

da lousa digital, mas para outras tecnologias inseridas na escola.  

 A partir desses resultados, acreditamos que este estudo abre caminhos para 

problemáticas que poderão ser investigadas por outros pesquisadores, tais como: 

  ✓ Quais as ações desenvolvidas, no âmbito das escolas, que fortaleçam a 

construção de novos saberes para a elaboração de atividades didáticos-pedagógicas 

para o uso da lousa digital no Ensino Fundamental? 

 ✓ Quais os projetos de formação continuada que possibilitem aos professores 

desenvolver objetos de aprendizagem para a lousa digital?     

Esses indicadores, foram pensados mediante os relatos das professoras 

durante o estudo, as quais expressaram o desejo de se apropriarem das TIC para 

promover atividades de interatividade com os estudantes, objetivando incluí-los na 

construção do conhecimento. Essa percepção tem como base o momento em que as 

professoras revelam ter consciência das limitações para o uso da lousa digital, em que 
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se ajudam para aprender as funções da tecnologia e estabelecem trocas colaborativas 

nos trabalhos com a finalidades de estabelecer novas formas de ensinar e aprender. 

Essas percepções possibilitam direcionamentos para que as políticas de 

formação continuada para o uso das TIC sejam planejadas a partir das necessidades 

dos professores, uma vez que os “pacotes prontos” de formação não conseguem 

atender de forma efetiva os diversos fatores que envolvem a prática pedagógica 

mediada pelas TIC. 
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Apêndice A- Roteiro da entrevista semiestruturada realizada com as professoras 

do Ensino Fundamental I da Escola Jandinei Cella do município de Ji-Paraná, 

Rondônia.   

 

 
Fundação Universidade Federal de Rondônia 

Núcleo de Ciências 
Humanas Departamento de Ciências da Educação 

Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Educação 
Mestrado Acadêmico em Educação 

 

  

Linha de Pesquisa - Formação Docente 
Adriana Lúcia de Oliveira Rodrigues, Pesquisadora, UNIR, 2017. 

 

 

ROTEIRO DA ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA 

 

1- Você recebeu alguma formação continuada para a utilização da lousa digital?  

2- A formação que você recebeu proporcionou contribuição tanto para a 

operacionalização quanto para o uso da lousa digital como ferramenta didático-

pedagógico. Cite estas contribuições. 

3- Em que situações didático-pedagógicas você utiliza a lousa digital em sala de aula?  

4-Você sentiu alguma dificuldade quanto a utilização da lousa digital? Essas 

dificuldades foram de ordem operacional ou relacionado as ao desenvolvimento de 

atividades didático-pedagógicas?
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APÊNDICE – B: TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Sr. (a) _____________________________________________________________________ 

Título da Pesquisa: FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES E AS 

CONTRIBUIÇÕES PARA A UTILIZAÇÃO DA LOUSA DIGITAL COMO 

FERRAMENTA DIDÁTICO-PEDAGÓGICO: UM ESTUDO NO MUNICÍPIO DE JI-

PARANÁ|RO 

Nome da Pesquisadora: ADRIANA LUCIA DE OLIVEIRA RODRIGUES, Mestranda em 

Educação do PPGE/UNIR. 

 

1. Natureza da pesquisa: o sr (sra) é convidado a participar desta pesquisa que tem como 

objetivo avaliar as contribuições da formação continuada de professores para a utilização da 

lousa digital como ferramenta didático-pedagógica. 

 

2. Sujeitos da pesquisa: Serão pesquisadas, sete professoras do Ensino Fundamental I da 

escola Jandinei Cella de Ji-Paraná/RO. 

 

3. Envolvimento na pesquisa: ao participar deste estudo o sr/sra permitirá que a pesquisadora 

ADRIANA LUCIA DE OLIVEIRA RODRIGUES faça uma coleta de dados utilizando como 

instrumental a aplicação de entrevista gravada. O sr./sra tem liberdade de se recusar a participar 

e ainda, se recusar a continuar participando em qualquer fase da pesquisa, sem qualquer prejuízo 

para o sr/sra. Sempre que precisar poderá pedir mais informações sobre a pesquisa por meio do 

telefone da pesquisadora (69- 99251-0541) do projeto e, se necessário através do telefone (69) 

2182-21724 e e-mail:  mestradoeducacao@unir.br.  

Riscos e desconforto: A participação nesta pesquisa não traz complicações legais. Os 

procedimentos adotados nesta pesquisa obedecem aos Critérios da Ética em Pesquisa com Seres 

Humanos conforme Resolução Nº. 466/12 do Conselho Nacional de Saúde. Nenhum dos 

procedimentos usados oferece riscos à sua dignidade. 

5. Confidencialidade: Todas as informações coletadas neste estudo são estritamente 

confidenciais. Somente a pesquisadora terão conhecimento dos dados. 

6. Benefícios: ao participar desta pesquisa o sr (sra) não terá nenhum benefício direto. 

Entretanto, esperamos que este estudo traga informações importantes quando dispuser da coleta 

e análise de dados no sentido de oportunizar aos pesquisados uma análise da atuação das 

mailto:mestradoeducacao@unir.br
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professoras em relação à utilização da lousa digital interativa no âmbito escolar, bem como, 

poderá servir de apontamento para futuras pesquisas acerca dessa temática em Ji-Paraná/RO. 

7. Pagamento: O sr (sra) não terá nenhum tipo de despesa para participar desta pesquisa, bem 

como, nada será pago por sua participação. 

Ao final, desse estudo será produzido uma dissertação sobre as contribuições e 

apontamentos percebidos a partir desta pesquisa. Comprometo-me a voltar, e divulgar os 

resultados desse trabalho no lócus da investigação.  

Após estes esclarecimentos, solicitamos o seu consentimento de forma livre e esclarecida 

para participar desta pesquisa. Portanto preencha, por favor, os itens que se seguem: 

Tendo em vista os itens acima apresentados, eu, de forma livre e esclarecida, manifesto meu 

consentimento em participar da pesquisa. 

 

Ji-Paraná, ..... de ............................ de 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

TELEFONES 

Pesquisadora: (69) 99251- 0541 / 3461-5259 

Mestrado em educação: (69) 2182-21724 e e-mail:  mestradoeducacao@unir.br

Assinatura do Participante da Pesquisa   Pesquisador/a 

 

mailto:mestradoeducacao@unir.br
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APÊNDICE – C: ORGANIZAÇÃO DOS DADOS DA ENTREVISTA  

 

 

Sujeitos 
do 
estudo 

Pergunta nº 1: Você recebeu alguma formação continuada 
para a utilização da lousa digital?  
 

P1 Quando implantou nós recebemos uma formação [...] formação 
continuada não! Uma formação rápida e tivemos também, é ..., a 
cada seis meses nós tivemos um encontro para trabalhar com TIC 
e eu fiz um curso também dessas TIC, como utilizar, mas isso já 
faz algum tempo. E no processo mesmo agora de trabalho, é eu 
que busco, né?! Sou pesquisadora, vou pesquisando como 
trabalhar e como desenvolver atividades com a lousa digital. Mas 
assim, é tranquilo. Porque é um computador. Né? Na nossa frente, 
um computador como outro qualquer. Mas é muito bom trabalhar 
com a lousa. Muito interessante.  

P2 Tive, porém, foi uma rápida formação. Foi apenas numa tarde. 
Eles passaram informações básicas de como utilizar a lousa. E a 
gente pegou bem. Mas nos últimos 3 meses tivemos uma 
formação específica para o uso da lousa digital pela secretaria 
para utilizar um software para utilizarmos as histórias em 
quadrinhos.  

P3 Na verdade nós não tivemos uma formação exclusiva para  a lousa 
digital, foram só instruções numa tarde para aprender suas 
funções técnicas. A nível de formação continuada que realmente 
contribui para o uso da lousa são as formações que a secretaria 
oferece para a utilização das Tic em geral.   

P4 Assim que instalou a lousa eu tive uma rápida formação 
exclusivamente para a lousa. Após isso, tivemos outras 
formações, mas não contempla todas a nossas necessidades em 
relação à lousa, porque as formações demoram a acontecer, 
quando acontecem são muito rápidas. A gente se vira mais entre 
nós, um ensina o outro.  

P5 Sim. Mas na verdade foram apenas instruções de como utilizar as 
ferramentas da lousa digital. Após isso, temos tido formação. No 
entanto, não contemplam apenas a lousa digital. As formações 
podiam acontecer mensalmente.  

P6 Tive formação sim, mas foi muito rápida. A gente só ficou ouvindo, não 
fomos oportunizados a manusear a lousa no dia. Seria interessante se a 
formação fosse organizada em vários encontros [...] (P6).  

 

 

P7 [...], a formação teve, mas na verdade, foi só um treinamento, bem rápido 
sabe. Depois veio as formações feitas pela secretaria, mas demoram a 
acontecer [...] (P7).  
 

 

 

Sujeitos da 
pesquisa 

Pergunta Nº 2: A formação que você recebeu proporcionou 
contribuição tanto para uso técnico-operacional quanto 
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para o uso da lousa digital como ferramenta didático-
pedagógico. Cite estas contribuições. 
 

P1 Com certeza. Contribuição sim. É... não especificamente com a 
lousa digital, porque foi ... é, foi passado uma informação, como 
trabalhar alguns programinhas, mas não direcionado a lousa 
digital, isso não. Assim eu acho que a formação contribuiu mais 
para o uso operacional do que para o didático pedagógico, sei 
que não há uma receita pronta, mas você aprende a baixar 
aplicativos e usar software, mas na prática a gente fica confusa 
em qual situação usar.  

P2 A formação para a lousa foi de uso operacional, praticamente 
um passo a passo de seus aspectos técnicos. A secretaria não 
desenvolveu formação para o uso didático-pedagógico 
exclusivamente para a lousa. Mas ofereceu cursos para o uso 
das TIC em geral, o que foi importante. Esse ano, no início 
tivemos uma formação de TIC quando foi apresentado um 
software para fazermos histórias em quadrinhos com os alunos 
na lousa.  

P3 As formações oferecidas, são muito rápidas, é, muito curta a 
duração e não dá para gente apreender tudo. Mas com certeza, 
nos ajuda muito, o pouco que tivemos contribuiu muito para o 
nosso trabalho. A formação foi para o uso operacional, mesmo 
que não tenha aprofunde muito no didático pedagógico, já nos 
dá um norte.  Mas seria interessante se tivesse mais formação 
continuada, quero dizer, se tivesse com mais frequência, 
porque demora muito, geralmente poucas vezes ao ano e com 
poucas horas. Seria bacana se uma pessoa da escola fizesse 
essas formações sempre.  A gente fica querendo mais. Fiz uma 
que a secretaria ofereceu nos últimos algumas formações para 
TIC  e tivemos contribuições para o uso da lousa digital.  

P4 Na verdade as formações sempre deixam contribuições, mas 
não são suficientes. As formações que tivemos contribuiu mais 
para o uso operacional do que didático-pedagógico, por 
exemplo eles nos trazem ideias de como instalar e usar o 
software tal, o programa tal, mas não há uma ideia efetiva de 
como aquilo deve ser colocado em prática. Ainda mais nas 
séries iniciais que tem tanta coisa pra ver.  

P5 Sim. Com certeza, sempre trazem. No entanto, como são 
apenas algumas vezes ao ano, pois são organizadas pela 
secretaria de educação, acontecem de forma muito rápido. A 
gente fica querendo mais. As contribuições se resumem em 
aprendizagem de como utilizar os vídeos e animações nas 
aulas. Como utilizar alguns recursos e aplicativos que já vem 
com a lousa.  Acredito que as contribuições de ordem 
operacional, sempre fica uma dúvida nos aspectos didáticos-
pedagógicos.  
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Sujeitos da 
pesquisa 

Pergunta Nº 3: Em que situações didático-pedagógicas 
você utiliza a lousa digital em sala de aula?  

P1 A lousa tem ferramentas, é de..., é..., direcionadas, 
interdisciplinar. Tem Língua Portuguesa. Por exemplo se eu for 
trabalhar as medidas de tempo. Eu encontro lá, tem uma 
ferramenta que tem os relógios pra você trabalhar os ponteiros, 
pra você trabalhar os números. Bastante interessante. Se eu for 
trabalhar geografia, nela tem também a ferramenta dos mapas. 
Posso jogar na lousa pras crianças visualizarem. Então isso é 
interessante. Na questão da medida de tempo, elas também 
conseguem visualizar o relógio, na lousa digital e interagir com 
os alunos. Por exemplo Livro digital é outra situação que eu 
utilizo. Costumo fazer leituras com eles todas as manhãs, eu 
pesquiso o livro e faço a leitura na lousa compartilhada com 
eles. Eles acham muito interessante, porque é colorido, tem as 
imagens, tem movimento, é muito interessante.  E também, 
quando eu trago, é, faço pesquisa, e coloco no pen drive alguma 
atividade, pra copiar mesmo os questionários, os textos, textos 
curtos, ao invés de utilizar o quadro branco, utilizo lousa, isso 
otimiza meu tempo. Sobra tempo pra ficar mais tempo com eles, 
acompanhar as atividades, fazer um atendimento 
personalizado. 
 

P2 A lousa é muito importante. Eu uso muito ela no dia a dia da 
sala de aula, nos programas de Power point, eu ensino os 
alunos a usarem o Power Point para explicar suas atividades, 
eles explicam na lousa digital, na hora que eles vão apresentar 
algum trabalho, até mesmo em maquete, eles usam a lousa 
digital para explicar o passo a passo da maquete e os objetivos. 
Isso é muito importante porque eles visualizam o conhecimento 
e ainda depois eles fazem um relatório, então além deles 
escreverem, a gente usa até para fazer o tratamento da 
informação. A gente usa excel, word, Power point e muito outras 
coisas, internet, né?! Vídeos, eles podem assistir vídeos e fazer 
resumo, então a lousa tem muitas possibilidades. Aí o que que 
acontece? Amplia os conhecimentos deles em todos os 
conteúdos. Eu não trabalho sozinha, tenho parceiros. Os alunos 
me ajudam a construir o conhecimento, não são passivos. Eu 
não fico ali no quadro branco falando o tempo todo e 
escrevendo para eles copiarem, a gente trabalha junto, eles 
também aprenderam a lidar com a lousa digital. Eles já 
nasceram nesse mundo digital e sabem lidar com o computador 
melhor que a gente. A implantação da lousa digital contribuiu 
para a motivação tanto dos alunos quanto dos professores. 
Antes o professor tinha aquela dificuldade de levar uma 
televisão para a sala de aula, agora você tem tudo pronto na 
sala de aula, otimiza meu tempo. A organização do trabalho fica 
melhor, me sobra tempo para interagir mais com os alunos, para 
trabalhar os conteúdos.   
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P3  Eu utilizo a lousa todos os dias, geralmente os textos que 
trabalho leitura e escrita. Por exemplo eu coloco eles para fazer 
a pontuação do texto na lousa. Também passo o vídeo para 
eles produzirem texto depois. E muito bacana trabalhar ciências 
com os recursos da lousa e matemática. Um componente 
curricular que você se desdobraria para que o aluno entendesse 
agora eu posso mostrar em animação, vídeos, desenhos, muito 
mais dinâmico e criativo.   

P4 Eu utilizo a lousa nas aulas de artes, onde ensino os alunos a 
utilizarem a lousa também. E uso também nas aulas de ciências 
e história. As crianças compreendem muito mais quando 
assistem a vídeos e documentários. E como aqui na sala tem 
internet, a gente sana as dúvidas no momento da aula, através 
de pesquisas em mapas e sites de pesquisas. Pena que nem 
todas as salas possuem internet.  

P5 Eu utilizo mais para vídeos, músicas e textos para leituras. Os 
alunos adoram apresentar seus trabalhos na lousa, como eles 
compreendem mais de tecnologias que eu, também aprendo 
com eles. Está sendo muito bacana essa relação. E também 
com a lousa ganhamos muito tempo nas aulas.  

 

 

 

Sujeitos da 
pesquisa 

Pergunta nº 4: Você sentiu alguma dificuldade quanto a 
utilização da lousa digital? Essas dificuldades foram de 
ordem operacional ou relacionado ao desenvolvimento de 
atividades didático-pedagógicas?   

P1 Então, dificuldade só por conta do novo, porque o novo 
incomoda mesmo no início. Assim, até, mas eu depois acabei 
gostando, eu sou apaixonada pela lousa digital, eu amo 
trabalhar com a lousa. Acho que ela é uma ferramenta 
sensacional, ela, diminui o seu tempo, você tem mais tempo de 
estar com os alunos. Porque ao invés de estar no quadro branco 
de costas para os alunos, escrevendo. A lousa já te proporciona 
um tempo maior para você estar em contato com eles. 
Enquanto eles estão fazendo atividades com a lousa, você está 
circulando na sala, interagindo, fazendo intervenções e isso é 
muito bom. Os professores têm um pouco de medo. Assim, 
quanto aos aspectos operacionais eu sempre trabalho com o 
plano B, se eu chegar aqui e a lousa não funcionar eu tempo o 
plano B. Porque é computador como qualquer outro e está 
sujeito a isso. Essa semana mesmo eu planejei uma aula de 
Ciências para trabalhar com vídeos com eles e cheguei e a 
lousa, é, num.…, não conseguia abrir. Eu tive que ir pra outra 
aula. Utilizar outros meios com eles.  Eu não posso ficar só 
contando com a lousa, ser a minha única maleta, se eu perder 
a maleta, a gente fica sem aula. Eu planejo com a lousa, mas 
procuro diversificar. Aqui, a lousa funciona bem e quando 
acontece a gente tem o técnico. Essa semana ela deu uma 
falha, não funcionou. Mas a diretora é bem eficiente, rapidinho 



116 
 

ela providenciou o reparo, ontem mesmo já consertou. Daí eu 
achei até bom que ele instalou novos recursos. Porque as vezes 
eu quero baixar um vídeo na hora e eu tenho que ir com o pen 
drive no laboratório, aí ele baixou um aplicativo que com ele 
consigo baixar vídeo, baixar áudio. E como meus alunos são 
bem antenados com o mundo digital, quando surge algum 
probleminha técnico, eles mesmos me ajudam a solucionar. 
Apontam caminhos, e eu vou aprendendo com eles também. 
Com as dificuldades, a gente acaba aprendendo mais, 
desenvolve outras estratégias.  

P2 A minha maior dificuldade é o técnico. Às vezes, dá um 
problema na imagem, o que acontece, tem de buscar lá na 
Semed. Aí eles vão ver o que aconteceu com a lousa. Aí 
demora um pouquinho, né? Demora uma semana, alguns dias. 
Aí eles vêm com o retorno. Mas a minha dificuldade a nível 
operacional é só essa.  Quando a gente tem dificuldade, a gente 
chama uma pessoa mais experiente para nos ajudar. No 
cotidiano das aulas, a gente vai aprendendo um pouco mais, 
pois nunca me imaginei trabalhando com tecnologia digital, hoje 
quero sabe mais como posso melhorar o meu trabalho com a 
lousa.  Quanto ao uso didático-pedagógico eu só vejo 
possibilidades. Quando a gente está com alguma dificuldade 
operacional, os próprios alunos nos ajudam. As vezes vou abrir 
um slide e não abre e eles dizem: - Professora, aperta F5 que 
abre é melhor! E vão me mostrando os atalhos. Eu senti uma 
diferença muito grande na aprendizagem dos alunos com a 
lousa digital, porque a gente demorava muito só no quadro e 
com os livros, antes era uma demora, até para deslocar a turma 
e levar para o Laboratório de informática.   

P3 Sim, eu senti muitas dificuldades no início, porque eu não sabia 
nem ligar um computador, imagine utilizar uma lousa digital para 
trabalhar. Cheguei a ficar apreensiva, preocupada. Mas aí fui 
encorajada por outras professoras. Elas me ajudaram muito, 
foram me mostrando que eu podia. Comprei um computador, fui 
aprendendo a usar e ainda tenho dificuldades, mas todos se 
ajudam. Seu eu não sabia utilizar a parte operacional, imagine 
usar a lousa para ensinar. Mas aí assim que fui me 
familiarizando com as ferramentas da lousa eu comecei a usar. 
Eu sinto que poderia utilizar de forma mais inovadora, mas já 
tive muito avanços, hoje minhas aulas são diferentes, os alunos 
se sentem motivados. Minha maior dificuldade é em relações às 
funções, tem hora que a gente pensa que deu problema técnica, 
mas é algum atalho que acionamos errado. 
 

P4 Eu tive bastantes dificuldades assim que as lousas foram 
implantadas, até o meu telefone era convencional, eu não tinha 
nenhum tipo de contato com aparelhos digitais. No começo eu 
tinha medo de ligar a lousa, se ela não funcionava me dava 
muita insegurança. Fui evoluindo, ainda não estou 100%, mas 
já melhorei bastante. Mas aqui na escola as professoras que 
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tem mais jeito com tecnologias me ajudaram. Hoje, já utilizo 
com frequência nas minhas aulas, mas não utilizo nem 50% dos 
recurso e possibilidades que ela oferece, mas a minha 
experiencia com ela aumenta cada dia mais.  

P5  Só no começo senti dificuldades para usar. Ás vezes ela não 
quer ligar, eu fico sem saber se estou fazendo algo errado ou 
se deu problema mesmo, aí chamo uma colega que tem mais 
habilidade. A gente se reúne para ver alguns projetos que 
deram certo. Mas a lousa tem me ajudado muito. Mesmo que 
eu não domine todos os recursos dela, observo que aumentou 
meu conhecimento sobre essas novas ferramentas, me ajuda 
até as coisas que aprendo com meu filho em casa. A aula que 
eu levava horas para planejar e aplicar, se tornou bem mais 
simples, eu ganho em tempo e qualidade no aprendizado.   

P6 No começo eu esquecia de algumas funções e chamava a 
diretora ou alguma professora que estava mais antenada para 
ajudar, superei. Agora estou com dificuldades de desenvolver 
atividades didáticos-pedagógicas com a lousa, mas aí aqui a 
gente compartilha os projetos, quando alguma professora faz 
uma atividade bacana, passa a ideia e adaptamos para nossa 
turma. Eu busco, eu pesquiso, procuro formas de resolver 
alguns desafios. A outras professoras também ajudam. Procuro 
também tirar proveito de outras formações que fiz para 
informática na educação. 

P7 Acredito que tenho dificuldades com os dois, mas eu vou 
superando, faço pesquisa, procuro algumas coisas na internet, 
apesar de tudo, ainda consigo ajudar as outras professoras que 
têm mais dificuldades que eu. Engraçado que quando 
trabalhamos com tecnologias digitais até os alunos nos 
ensinam, meus alunos me ajudam com a parte técnica, trazem 
algumas ideias de casa. Eu busco trazer coisas novas, mas 
ainda tenho minhas limitações. O bom de trabalhar com a lousa, 
que é um desafio novo, os alunos e a gente aprende. 

 


