
 
 

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO -  CAMPUS GARANHUNS  

CURSO LICENCIATURA EM COMPUTAÇÃO 

 

 

 

 

 

 

ORLEANE AMORIM DA SILVA 

 

 

 

 

 

 

 

Demandas de Saberes Docentes com os Artefatos Computacionais no Ensino-

Aprendizagem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Garanhuns 

Dezembro, 2012  



 
 

ORLEANE AMORIM DA SILVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Demandas de Saberes Docentes com os Artefatos Computacionais no Ensino-

Aprendizagem. 

 

 

Monografia apresentada como requisito parcial 

para obtenção do diploma de Licenciado em 

Computação pela Universidade de Pernambuco 

- Campus Garanhuns. 

 

 

                                                 Orientadora: Profª Dra. Sônia Regina Fortes da Silva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Garanhuns 

Dezembro, 2012 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEDICO ESTE ESTUDO AOS 

PROFESSORES ANÔNIMOS 

QUE ENFRENTAM SEU TRABALHO 

DOCENTE COM OS ARTEFATOS 

COMPUTACIONAIS. 

 

 

  



 
 

"Você ganha forças, coragem e confiança a cada 

experiência em que você enfrenta o medo. Você tem de 

fazer exatamente aquilo que acha que não consegue." 

(Eleanor Roosevelt) 

  



 
 

AGRADECIMENTOS 

 

Agradeço a todos que contribuíram de alguma forma para a conclusão desta pesquisa: 

Meus familiares, que reconheceram o tempo que precisei para a realização da pesquisa; 

Meus professores da graduação, durante minha formação acadêmica; 

Professores que colaboraram para a problematização da pesquisa; 

Em especial a minha orientadora Sônia Fortes, em seu apoio, paciência, orientação e pelos 

valiosos ensinamentos tornando possível a realização deste trabalho. 

Agradeço ainda acima de tudo a Deus, que me deu força para vencer barreiras minhas para 

que me dedicasse, buscasse meus caminhos e encontrasse formas de superação das minhas 

dificuldades. 

 

Grata a todos! 

  



 
 

RESUMO 

 

Este estudo objetivou analisar as demandas de saberes e conhecimentos docentes 

diante dos usos do artefato computacional com os alunos na docência, através do 

levantamento da literatura científica sobre os usos das tecnologias digitais no processo ensino-

aprendizagem. O estudo fundamentou-se na literatura sobre saberes docentes (Tardif, 2008; 

Gauthier, 1998), sobre os programas nacionais de tecnologias educativas (Moraes, 2007) para 

discutir a chegada dos artefatos na escola. A metodologia foi baseada na pesquisa qualitativa 

bibliográfica, destacando os teóricos Marconi e Lakatos (2008) e Gil (1999). Mediante a 

construção dos dados, realizou-se uma análise para a compreensão das argumentações 

dos autores, buscando suas conexões de sentido e seus paradoxos para discutir os saberes e 

conhecimentos docentes aprendidos e demandados diante dos usos do artefato computacional 

com os alunos na docência. A pesquisa visou contribuir para o aprofundamento de estudos da 

pesquisadora na formação inicial da sua graduação, bem como, a socialização com escolas 

campo de estágio sobre a explicação da problemática, muitas vezes sentida e vivida, mas sem 

a compreensão do fato, trazida pela literatura científica. 

 

Palavras-chave: Artefatos Computacionais; Demandas à Docência; Saberes Docentes; 

Programas de Inclusão Digital. 

  



 
 

ABSTRACT 

 

This study aimed to analyze the demands of knowledge and teaching skills in front of the uses 

of computational artifacts with students in teaching, by surveying the scientific literature on 

the uses of digital technologies in the teaching-learning process. The study was based on the 

literature on teacher knowledge (Tardif, 2008; Gauthier, 1998), on the national programs of 

educational technologies (Moraes, 2007) to discuss the arrival of the artifacts in school. The 

methodology was based on qualitative research literature, highlighting the theoretical Marconi 

and Lakatos (2008) and Gil (1999). Through the construction of the data, an analysis was 

conducted to understand the arguments of the authors, seeking its meaning connections and its 

paradoxes to discuss the knowledge and skills learned professors and defendants before the 

uses of computational artifacts with students in teaching. The research aimed to contribute to 

the further studies of the researcher in initial graduation, as well as socializing with schools 

training field on the explanation of the problem, often felt and experienced, but without 

understanding the fact, brought by literature scientific. 

 

Keywords: Computational Artifacts; Demands to Teaching, Teachers Knowledge, Digital 

Inclusion Programs. 
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INTRODUÇÃO 

 

O ano letivo de 2012 iniciou com 900 mil alunos, 1.101 escolas e 12 mil salas de aula 

que estão recebendo equipamentos com conexão à internet. Cada sala da rede estadual, por 

exemplo, receberá um data show até o final do primeiro semestre de 2012. O investimento da 

ação é de mais de R$ 17,6 milhões. Assim, o professor poderá utilizar conteúdos 

disponibilizados na rede mundial de computadores, tornando as aulas dinâmicas, segundo o 

Jornal do Estado de Pernambuco (2012).  

Todas as escolas de Ensino Médio também já estão recebendo um kit de robótica 

educacional, o que proporcionará aos estudantes a oportunidade de desenvolverem as suas 

habilidades de raciocínio, liderança e solução de problemas.  

Outra ação importante é o Projeto Aluno Conectado, que distribui tablets para os 

estudantes do 2° e do 3° anos do Ensino Médio. O projeto beneficiará cerca de 170 mil 

estudantes, com um investimento da ordem de R$ 170 milhões na distribuição dos 

equipamentos. Como o secretário de Educação Anderson Gomes explica: “Não se fala em 

tecnologia como ferramenta para educação, mas que ela fará parte da pedagogia para a 

educação.”.  

 Os tablets também contam com softwares educativos, alguns que possibilitam a 

visualização em 3D e com material de apoio produzido pelos docentes que participaram do 

Projeto Professor Autor. Sem deixar de falar que no Projeto Professor Conectado, mais de três 

mil professores efetivos e técnicos educacionais foram beneficiados em sua segunda etapa. 

Estes profissionais receberam R$ 2 mil a mais no salário de dezembro para adquirir uma 

solução tecnológica, que inclui um computador com softwares educacionais. O investimento 

foi de aproximadamente R$ 5 milhões.  

Até o final deste ano, para garantir o acesso à internet, o Conectar pela Escola dotará 

todas as unidades de ensino com rede sem fio (wireless). O projeto implantará a solução 

tecnológica em mais 950 unidades. O sistema possui filtro de conteúdo (bloqueio de sites 

indevidos, como os que possuem textos que incitem violência, racismo, droga e pornografia) e 

otimização do uso integrado dos links de internet, priorizando o tráfego de dados para o uso 

de conteúdos educacionais.   

O uso do sistema permitiu a implantação dos laboratórios móveis e dos quiosques 

multimídia, a utilização do diário escolar digital e a inclusão digital dos alunos e dos 

educadores através do uso de dispositivos móveis, conforme o discurso do governo. 
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Atualmente tem-se tido uma enorme preocupação na qualidade do ensino-

aprendizagem e de como manusear artefatos tecnológicos em sala de aula. Com isso, o 

Governo do Estado, por meio da Secretaria de Educação, vem investindo bastante tentando 

suprir tais necessidades, trazendo esses artefatos tecnológicos para o ambiente escolar. Ou 

seja, modernizando a rede de ensino, onde o aluno seja estimulado e desenvolva o 

aprendizado de forma mais espontânea.  

A questão que se apresenta nos discursos locais e do governo é que a qualidade 

defendida nas políticas de implementação de tecnologias digitais nas escolas que prioriza 

equipá-las, tanto quanto, alunos e professores de equipamentos. Entretanto o uso deles fica a 

cargo do que os sujeitos já sabem sobre o potencial da máquina, deixando muitas vezes, um 

uso restrito do equipamento por parte desses envolvidos no processo ensino-aprendizagem. 

Isso tem sido um desafio para os professores que desejam desvendar o potencial didático 

informático do artefato computacional para o ensino e, para os alunos, que não sabem a 

dimensão deste para aprender ao longo da vida. 

Portanto, o governo está investindo em artefatos computacionais que são 

implementados nas escolas através de programas federais, estaduais e municipais. Os artefatos 

têm chegado primeiro para os alunos em nome da aprendizagem, fato esse que tem 

preocupado professores que desejavam conhecer o artefato antes dos alunos, a fim de poder 

mediá-lo com o conhecimento escolar e os conhecimentos prévios dos seus estudantes.  

Isso tem criado obstáculos e dificuldades
1
 no ensino-aprendizagem com o uso dos 

artefatos computacionais implementados nas escolas. Para superar esses obstáculos e 

dificuldades, os professores foram buscar conhecimentos já aprendidos sobre a máquina em 

seus repertórios de saberes docentes, ao mesmo tempo em que aprendiam novos saberes com 

as experiências com os alunos e os artefatos computacionais, enfrentando a política da 

chegada do artefato nas escolas. 

Dessa maneira, nessa investigação, levantaram-se duas questões correlatas: que 

saberes e conhecimentos os professores aprendem ao longo da sua formação e experiência que 

lhe proporcionaram conforto na docência? Que demandas surgiram com a utilização de 

artefatos computacionais na docência?  

Para tal busca de respostas, objetivou-se analisar as demandas de saberes e 

conhecimentos docentes diante dos usos do artefato computacional com os alunos na 

                                                   
1 Obstáculos algo externo ao sujeito e dificuldade algo intrínseco ao sujeito. 
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docência, através do levantamento da literatura científica sobre os usos das tecnologias 

digitais no processo ensino aprendizagem.   

Na caminhada da investigação buscou-se: 

 Caracterizar os saberes e conhecimentos docentes no ensino-aprendizagem do ensino 

fundamental com o artefato computacional. 

 Caracterizar a implementação dos artefatos computacionais ao contexto dos saberes 

docente. 

 Na busca de respostas, na literatura científica do tema, determinamos dois eixos 

trabalhados nos capítulos do marco teórico. O primeiro caracterizou a relação dos saberes 

docentes com a sua experiência e a sua formação, explicando sua relação com o uso do 

artefato computacional no processo ensino-aprendizagem. Esse primeiro marco teórico 

buscou autores que têm discutido esse assunto e manteve um diálogo entre seus argumentos 

para discutir as facilidades e dificuldades encontradas pelos professores para uma política de 

uso. O segundo marco teórico buscou caracterizar a implementação no contexto escolar do 

uso do artefato computacional na literatura atual, para interpretar os obstáculos e 

possibilidades para a utilização dos computadores e seus acessórios no processo ensino-

aprendizagem. 

 A opção metodológica foi pela pesquisa qualitativa bibliográfica. Para a construção 

dos dados recorreu-se à formação de dois blocos de sentido: saberes docentes aprendidos e 

demandados com os artefatos computacionais e, o contexto da chegada dos computadores nas 

escolas. 

 A análise dos dados construídos baseou-se na compreensão das argumentações dos 

autores, buscando suas conexões de sentido e seus paradoxos para discutir os saberes e 

conhecimentos docentes aprendidos e demandados diante dos usos do artefato computacional 

com os alunos na docência. 

 A pesquisa visou contribuir para o aprofundamento de estudos da pesquisadora na 

formação inicial da sua graduação, bem como, a socialização com escolas campo de estágio 

sobre a explicação da problemática, muitas vezes sentida e vivida, mas sem a compreensão do 

fato, trazida pela literatura científica. 
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Capítulo 1. Saberes e Conhecimentos na Docência 

 

Este estudo debate a respeito dos saberes e conhecimentos docentes, apontando de que 

forma os mesmos podem influenciar à prática docente. Deste modo, compreende-se a 

necessidade de estudar tal aspecto, desta vez, mais estruturado e coeso, na realização desse 

trabalho, dando destaque aos saberes e conhecimentos para o ensino com os artefatos 

computacionais, que atingiram ao ambiente escolar. 

Atualmente discute-se na formação do professor a prática pedagógica do docente com 

o uso de artefatos computacionais, tomando as mídias como articuladora de saberes 

profissionais e experienciais (TARDIF, 2008). Considerando para esta articulação que o 

professor, em seu caminho, arquiteta e renova seus conhecimentos conforme a precisão de 

utilização dos mesmos, suas experiências, seus percursos formativos e profissionais.  

 

1.1. Concepções e conceitos de saber e conhecimento docente 

 

A discussão dos saberes e conhecimentos docentes teve início com a discussão, nos 

EUA, sobre o descontentamento geral com a educação americana, baseado no Relatório 

apresentado pelo grupo Holmes (1986) e pelo Carnegie Task Force on Teaching as a 

Profession (1986). Nessa década, Shulman (1987, 1986a, 1986b), intensifica pesquisas na 

área de ensino, que perduraram em outras décadas, tendo seus resultados influenciados 

políticas educacionais.  

Esse autor dedicou-se à pesquisas, com enfoques: a) em processo-produto, quando 

correlacionou a performance dos docentes e discentes no processo de ensino aprendizagem; b) 

em Academic learning time,  quando vinculou a performance do docente com o tempo de 

aprendizagem dos alunos; c) em cognição dos alunos, quando fez relação com a atuação dos 

docentes; c) em Classroom ecology, oriunda da antropologia, sociologia e linguística, quando 

examinou as influencias reflexivas das ações dos docentes e dos discentes e os sentidos que 

dão às suas ações; d) em cognição dos professores, com ênfase no conhecimento dos 

docentes, onde concluiu que estes são dotados de razão, que julgam e decidem, tendo como 

base o conhecimento prático. Esse último enfoque buscou preencher lacunas que acreditou 

haver nas pesquisas anteriores, sendo seu argumento, a necessidade de “esclarecimento da 

compreensão cognitiva dos conteúdos das matérias ensinadas, e das relações entre estes 

conteúdos e o ensino (instrução) propriamente dito que os docentes fornecem aos alunos” 

(BORGES, 2001, p.06). 
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 Schulman (1986a), em estudos de natureza pedagógica, investigou as atividades e 

teorias implícitas e explícitas que os docentes utilizam em seu ofício, numa perspectiva 

compreensiva da cognição e das ações dos docentes, questionando concepções sobre o que se 

ensina o currículo e seus programas. Essas pesquisas sinalizaram a temática saberes docentes, 

trazendo o professor como sujeito das ações, em contexto complexo e incerto de sala de aula, 

de questionamento das profissões, do ensino e das reformas educacionais no país.  

Na ampliação do campo de pesquisa, outros autores, principalmente Gauthier et al 

(1998) e Tardif et al (2002), focalizaram a natureza dos saberes docentes. Tardif et al (2002) 

afirmam que os saberes docentes são de natureza da formação e da experiência. Gauthier et al 

(1998), ao investigarem a natureza dos saberes docentes subjacentes ao ato de ensinar, 

identificaram a existência de um repertório e reservatório de conhecimentos presentes na 

atividade docente.  

Saber e conhecimento docente são discutidos em literatura de filosofia, de pedagogia e 

de epistemologia da prática. No Dicionário de Filosofia de Ferrater Mora (1994), o saber 

possui um sentido mais amplo que conhecer. O saber pode referir-se a toda sorte de situações, 

tanto objetivas como subjetivas, tanto teóricas como práticas. O saber “requer certos 

elementos: tendência a uma objetivação e universalização do sabido, tendência a ter 

consciência do que sabe atitude crítica, interrogação, etc” (Ibidem, p.3141). Enfim, o saber é, 

em suma, “saber da substância da coisa; é entender e demonstrar”. No significado de saber 

quando localizado em sentido amplo, pode-se incluir o conhecimento, o orientar-se e o 

comportar-se. “Para evitar as variedades, alguns autores propõem entender saber como 

conhecimento, em sentido estrito” (Ibidem, p. 3242). 

Conhecimento é denominado por Tardif (1991), como dados objetivados e saber como 

a sua aplicabilidade através da experiência, considerando esta última, a base dos saberes 

docentes, enfocando a origem do saber e seus usos na docência. Considera, ainda, saber e 

conhecimento como termos particulares na visão estrita de sua origem, mas semelhantes, em 

referência às condições sociais dos usos nas culturas escolares e na relação entre as estruturas 

cognoscitivas da formação dos professores.  

Saber, segundo Gauthier et al (1998, p.344), é denominado como “aquele adquirido 

para e/ou no trabalho e mobilizado tendo em vista uma tarefa ligada ao ensino”. Esse saber 

pode ser adquirido, parcialmente, em uma formação específica, estar relacionado à 

socialização profissional e à experiência prática, mobilizado na escola, no âmbito da tradição 

do ensino.  
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Saberes e conhecimentos para Perrenoud (1996, p. 135) são intercambiáveis, sendo 

necessário enfrentar as competências que englobam os saberes, sendo estas as “capacidades 

de ação, que mobilizam saberes para a ação, que estabelecem relações com os saberes teóricos 

que não são de reverência ou de dependência, mas ao contrário, são críticas, pragmáticas, até 

mesmo oportunistas”. 

Os autores Fiorentini, Souza Jr e Melo (1998, p.312) trazem à investigação a relação 

entre teoria, prática, experiência e formação docente, destacando que em suas implicações, os 

textos em educação, em geral, usam os termos “conhecimento” e “saber” sem distinção de 

significado, sendo usadas ambas as denominações, sem uma diferenciação rígida. Esclarecem, 

ainda, que: 

Conhecimento aproximar-se-ia mais com a produção científica sistematizada e 

acumulada historicamente, com regras mais rigorosas de validação tradicionalmente 

aceitas pela academia; o “saber”, por outro lado, representaria um modo de 

conhecimento mais dinâmico, menos sistematizado ou rigoroso e mais articulado a 

outras formas de saber e fazer relativos à prática, não possuindo normas rígidas 

formais de validação. (Ibidem, p. 312) 

 

 

Retomando a distinção entre saberes e conhecimento, os autores elencam primeiro, a 

existência da discussão entre o saber veiculado na academia e na escola, em que o 

pensamento para ser reconhecido pela ciência, historicamente, subordina material e, 

ideologicamente, os saberes às produções realizadas pelos pesquisadores (GAUTHIER, 1998; 

TARDIF, 2000, 2002). A segunda posição refere-se aos saberes docentes traduzidos e 

produzidos pelos professores e a objetividade da ciência na escola, valorizando os saberes 

acadêmicos.  

Segundo Martins (2001, p. 177),  

 
o conhecimento pode ser encontrado em qualquer biblioteca, nas malhas da internet, 

nos dicionários ou nas enciclopédias. Ele está disponível, pois, como produção 

cultural, os indivíduos a ele podem ter acesso. O saber, por sua vez, toma outras 

dimensões, requer necessariamente a presença de um outro. É através do outro que o 

indivíduo chega a saber ser, a saber tornar-se.  

 

 

O autor recorre ao uso de recursos na busca do conhecimento para conceituá-lo como 

produção cultural, sendo o seu acesso um direito, colocando em evidencia a presença da 

interlocução no acesso e disseminação dos saberes e conhecimentos. 

Para Monteil (1985) existe uma hierarquia entre informação, conhecimento e saber. A 

informação é um dado exterior ao homem, podendo ser armazenada e estocada, inclusive em 

banco de dados. Para Adler (1986) e Davis & Botlin (1994), o conhecimento gera informação 
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e o saber é a capacidade de usar o conhecimento com julgamento e discernimento. Para 

Monteil (1985, p. 61), o conhecimento é o resultado de uma experiência pessoal ligada a 

“atividade de um sujeito provido de qualidades afetivo-cognitivas; como tal, é 

intransmissível, está sob a primazia da subjetividade”. Esse autor aborda a informação como a 

objetividade do sujeito, o conhecimento como a sua compreensão, sendo o saber uma 

informação de que o sujeito se apropria, sendo este também conhecimento, “produzido pelo 

sujeito confrontado a outros sujeitos” (Ibidem, p.61), em quadros metodológicos, nas relações 

que estabelece com o objeto.  

O saber e o conhecimento são localizados por Moran, Masetto & Behrens (2000), no 

terreno da mediação do sujeito com a informação, sendo esse o primeiro passo para o 

conhecer, relacionando-o à comunicação e à interiorização para definir o ato de conhecer, 

compreendendo este ato, como:  

  
[...] relacionar, integrar, contextualizar, fazer nosso o que vem de fora. Conhecer é 

saber, é desvendar, é ir além da superfície, do previsível, da exterioridade. Conhecer 

é aprofundar os níveis de descoberta, é penetrar mais fundo nas coisas, na realidade, 

no nosso interior. Conhecer é conseguir chegar ao nível da sabedoria, da integração 

total, da percepção da grande síntese, que se consegue ao comunicar-se com uma 

nova visão do mundo, das pessoas e com o mergulho profundo no nosso eu. O 

conhecimento se dá no processo rico de interação externo e interno. Pela 

comunicação aberta e confiante desenvolvemos contínuos e inesgotáveis processos 

de aprofundamento dos níveis de conhecimento pessoal, comunitário e social. (p.25)   

 

Azzi (2000, p. 44-45), ao tentar focar conhecimento e saber, comenta: 

 
Da diferenciação entre saber e conhecimento emerge a importância do saber 

pedagógico _ enquanto saber construído pelo professor no exercício da docência _ 

como elemento que contribui para uma nova leitura da (des) qualificação docente, 

pois mostra a atividade que demanda uma capacidade que vai além da execução, 

uma atividade de grande relevância na condução do processo educacional que vise a 

um ensino de qualidade. 

 

Nesses dois sentidos, o saber é uma relação entre a informação e o conhecimento, que 

tem o saber pedagógico como interlocutor dessa dialética. Sobre esta temática, Tardif (2000, 

p.36-38) define os saberes em suas naturezas: 

a) SABERES PROFISSIONAIS, como o conjunto de saberes transmitidos pelas 

instituições de formação de professores e de seu exercício docente; 

b) SABERES PEDAGÓGICOS apresenta-se como doutrinas ou concepções 

provenientes de reflexões sobre a prática educativa no sentido amplo do termo, 

reflexões racionais e normativas que conduzem a sistemas mais ou menos coerentes de 

representação e de orientação da atividade educativa; 
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c) SABERES DISCIPLINARES são os saberes que correspondem aos diversos campos 

do conhecimento, transmitidos na formação; 

d) SABERES CURRICULARES correspondem aos discursos, objetivos, conteúdos e 

métodos a partir dos quais a instituição escolar categoriza e apresenta os saberes 

sociais por ela definidos e selecionados como modelos de cultura erudita e de 

formação para a cultura erudita; 

e) SABERES EXPERIENCIAIS ou PRÁTICOS corresponde aos saberes específicos no 

exercício de suas funções e na prática de sua profissão, baseados em seu trabalho 

cotidiano e no conhecimento de seu meio. 

 

No trabalho docente e no saber dos professores, Tardif (2008, p.62) propõe um modelo 

tipológico para identificar e classificar os saberes dos professores, e tenta propor critérios 

internos que permitam compartimentar os saberes em categorias disciplinares ou cognitivas 

diferentes (por exemplo: conhecimentos pedagógicos e conhecimento da matéria; saberes 

teóricos e procedimentais, etc).  

O saber profissional é relacionado aos lugares onde os docentes atuam, com seus 

instrumentos de trabalho e/ou nas organizações que se formam. O quadro a seguir destaca que 

todos os saberes identificados nele são utilizados pelos docentes no contexto da sua profissão 

e da sala de aula. Os professores utilizam seus conhecimentos em diversas formas de saber, 

sejam eles em programas, livros didáticos, no seu cotidiano, na sua vida familiar, em práticas 

e experiências, sejam profissionais ou não, eles utilizam um tipo de saber. 

No quadro que se segue o autor coloca em evidências as fontes de pesquisa desse saber e seus 

modos de integração no trabalho docente: 

                            Quadro 1- os saberes dos professores 
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Saberes dos professores Fontes sociais de aquisição Modos de integração no 

trabalho docente 

Saberes pessoais dos 

professores 

A família, o ambiente de 

vida, a educação no sentido 

lato, etc. 

Pela história de vida e pela 

socialização primária 

 Saberes provenientes da 

formação escolar anterior 

A escola primária e 

secundária, os estudos pós-

secundários não 

especializados, etc. 

Pela formação e pela 

socialização pré-

profissionais 

Saberes provenientes  da 

formação profissional para 

o magistério 

Os estabelecimentos de 

formação de professores, 

os estágios, os cursos de 

reciclagem, etc. 

Pela formação e pela 

socialização profissionais 

nas instituições de 

formação de professores. 

Saberes provenientes dos 

programas e livros 

didáticos usados no 

trabalho 

A utilização das 

“ferramentas” dos 

professores: programas, 

livros didáticos, cadernos 

de exercícios, fichas, etc. 

Pela utilização das 

“ferramentas” de trabalho, 

sua adaptação às tarefas 

Saberes provenientes de 

sua própria experiência na 

profissão, na sala de aula e 

na escola 

A prática do ofício na 

escola e na sala de aula, a 

experiência dos pares, etc. 

Pela prática do trabalho e 

pela socialização 

profissional. 

(TARDIF, 2002, P. 63) 

 

 Neste estudo defende-se que o conceito de saber e de conhecimento se interligam ao se 

referirem à ação docente, e que separá-los, muitas vezes, poderia fragmentar a própria relação 

de interdependência que os docentes constroem ao articulá-los, na prática, não sendo feita 

distinções entre saber e conhecer nesta pesquisa. Concebe-se que as informações são dados 

intercambiáveis entre multimeios pela humanidade e de uso planetário e, que os saberes e 

conhecimentos são produzidos nas relações estabelecidas entre sujeito (s) e objetos, 

instrumentos e mensagens, que geram e atualizam esses mesmos na interação.  

 

1.2 Características dos saberes docente 

 

O conhecimento em educação, como uma ação além da sala de aula, é destacado por 

Freire (1975, p.27). Este exige uma presença curiosa do sujeito face sua realidade. Requer sua 

ação transformadora sobre esta. Demanda uma busca constante. Implica invenção e 

reinvenção.  
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O saber, como enuncia Tardif (2002, p.36), é “plural, formado pelo amálgama, mais 

ou menos coerente, de saberes oriundos da formação profissional e de saberes disciplinares, 

curriculares e experienciais”, na dinâmica social e epistemológica com o próprio saber 

(CHARLOT, 2000), na relação que este estabelece com as necessidades e interesses na 

profissão. Relação esta, que Tardif (2002) chama a atenção para a  caracterização do saber 

gerado pela racionalidade da prática docente. Aspecto inerente ao docente, que propicia os 

saberes retraduzidos na prática cotidiana do professor em confronto com as condições da 

profissão. Saberes refletidos, julgados e validados na autonomia da ação docente e legitimado 

na docência. 

Gauthier et al (1998), ao se fundamentarem em Gillet (1987), defendem o saber 

relacionado à racionalidade
2
, mas sem a rigidez das ciências naturais, quando afirma que “o 

saber pode ser racional sem ser científico” (Ibidem, p. 337). Complementa Gauthier et al 

(1998, p.337), que o “saber do prático implicado na ação produz um saber que não é o da 

ciência, mas que nem por isso deixa de ser legítimo e válido” e, que em torno desse, “cria-se 

uma espécie de espaço pedagógico, um espaço de saberes e de decisões, um espaço de 

liberdade e de jogo também, um espaço para investir e para criar”. Para Gauthier et al (1998, 

p. 339), o “saber é muito mais o fruto de uma interação entre sujeitos, o fruto de uma 

interação linguística inserida num contexto”. Caracterizam o saber dos professores em seu 

ângulo argumentativo e social, afirmando que a “razão prática depende muito mais da 

argumentação e do juízo do que da cognição e da informação”.  

Esses autores abordam a tendência em restringir os saberes docentes à discussão sobre 

a sua racionalidade, sendo necessário pensá-lo na sua abrangência, englobando “os 

argumentos, os discursos, as ideias, os juízos e os pensamentos que obedecem as exigências 

de racionalidade, ou seja, de produções discursivas e ações cujo agente é capaz de fornecer os 

motivos que as justificam” (Ibidem, p. 336-337). Argumentação e discussão que mobilizam 

saberes estruturados e organizados por associações na ação de ensinar. Ensino como uma 

tarefa complexa, que envolve julgamento, ação, emergência, implicações e aplicação de 

regras por parte do professor. Segundo Gauthier et al (1998, p. 341), noutras palavras, o 

“professor age e sabe (ou pode saber) porque o faz: sua ação se baseia em motivos 

justificáveis pela razão”. 

                                                   
2 Racionalidade “é definida como “uma capacidade própria de cada agente”, que apresenta o saber sob os 

ângulos discursivo, argumentativo e comunicacional”, “marcada por sua inclusão no interior de uma situação e 

de uma cultura partilhadas das quais o sujeito possui apenas um conhecimento sempre parcial, contextualizado, 

ou seja, situado no tempo e no espaço” (GAUTHIER et al, 1998, p. 340). 



19 
 

 

Os saberes são caracterizados por Veiga Neto (2006) como muito “disciplinados” e as 

práticas sociais e escolares como “nada disciplinadas”, que opera “em dois eixos: cognitivo e 

corporal, isto é, o eixo das disciplinas-saber e o das disciplinas-corpo”. O autor caracteriza o 

eixo saberes no sentido de “cada um dos compartimentos nos quais se dividem os saberes ou 

às maneiras como eles se fracionam se dispõem se manifestam e se articulam entre si” (2006, 

p.144) e o eixo disciplina-corpo como o “ordenamento da própria conduta” (Ibidem).  

Para Roldão (2007, p.94-95), o saber que se ensina caracteriza-se fraturado, quando 

fundamentado “na postura mais tradicional do professor transmissivo” e, o saber de como se 

ensina, fundamentado na virtude pedagógica e na sensibilidade para a profissão, como “uma 

leitura mais alargada a um campo vasto de saberes, incluindo os disciplinares”. A 

preocupação na profissão, por vezes é percebida, como “professar um saber e fazer outros se 

apropriarem de um saber”, sem a valorização do que era traduzido e produzido pelo professor. 

Barth (1996) mostra em suas pesquisas que, o meio escolar privilegia um aspecto do saber 

disciplinar, o saber construído, como a soma dos nossos conhecimentos constituídos, 

validados, estáticos, com base na transmissão. Com isso, esquece os saberes em construção, 

que são aqueles bilaterias, relacionados  com a “transação” de saberes.  

Nesse aspecto transmissivo e de transação de saberes, outra caracterização do saber e 

conhecimento é a domínio. Tem origem na concepção de saber como “aquilo que os 

professores sabem e que nós não sabemos” (BARTH, 1996, p. 87). Valoriza-se o que está 

escrito, o saber do mestre, a escuta, a leitura, a memória. “O saber é encarado como uma 

representação adequada de um mundo exterior predeterminado” (Ibidem, p.88). No confronto 

com a autoridade absoluta, reconceitua-se conhecimento “como resultado duma interpretação 

permanente que emerge das nossas capacidades de compreensão e que permite dar um sentido 

ao mundo onde vivemos” (Ibidem). Desse modo, a autora afirma que o mundo tal como o 

percebemos é independente do outro que o percebe. Nesse caso, a realidade será difícil de 

conhecer em sua globalidade, cujo significado dependerá do contexto sócio-histórico. 

A temporariedade, outra característica do saber e conhecimento, é abordada por Freire 

(1999) como inacabada, por Barth (1996) como provisória, dentre outros autores que, como 

Pimenta (1999) reconhecem as influências temporais ao saber docente. Esta característica 

engloba duas visões: os saberes inseridos na história de vida e profissional do professor  e os 

saberes em sua mutabilidade histórica do tempo e do território. A transitoriedade histórica na 

interação com os cotidianos escolares e as tecnologias do seu tempo, com as culturas 

globalizadas e a sociedade mais ampla, proporciona a visão de tempo e de território como 

influenciadoras da produção de saberes pelos docentes. 
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 Segundo Tardif & Lessard (2005, p.277), o território de autonomia do professor  

[...] modela, primeiramente, a identidade dos professores, na medida em que estes 

veem e vivem, no trabalho em classe3, a experiência mais fundamental da sua 

profissão, a que dá sentido à sua vida profissional. Em seguida, ele define a relação 

com o trabalho, pois é na classe que ocorre, realmente, o bem-estar ou o mal-estar 

do trabalho cotidiano.  

Pimenta (1999) chama o professor de ator e autor de suas práticas, acrescentando que, 

a dificuldade no reconhecimento dos saberes docente é histórica e que se reflete na construção 

de novas teorias e saberes. Na racionalidade prática, os professores, sistematicamente, 

reavaliam seus valores, suas culturas, a sua compreensão de mundo, sua história de vida, faz 

revisão de seus conhecimentos e saberes docentes, estabelecendo novas maneiras de pensar a 

prática e a sua profissão. Para Libâneo (2000, p.19) 

 
[...] os professores constroem seu papel no contexto da instituição escolar que 

têm uma história, uma cultura, práticas, rotinas, estilos estabelecidos. Os 

professores aprendem a conviver com essa cultura e precisam combinar suas 

perspectivas e expectativas com as que a instituição possui a respeito deles.  

 

O professor tem a prática profissional em sua história pessoal e, essa é construída nos 

diversos contextos organizacionais na docência. Nessa relação do sujeito inacabado freiriano, 

Barth (1996) caracteriza o saber como provisório e não linear, sendo posto pelo professor, 

segundo uma ordem pessoal e a sua experiência, apresentando-se nas tomadas de decisão e 

nas atitudes coletivas, na dimensão histórico-cultural em que está inserido, ao longo da sua 

vida pessoal e profissional. Aborda, ainda, que o saber é evolutivo e provisório e, que o saber 

estabelece relações de interesse e valor para a compreensão e tomada de consciência, revendo 

velhos saberes e assimilando novos saberes, e que, assim, “aos pouco, a sua rede vai alargar-

se” (BARTH, 1996, p. 65).  

Outra característica do saber e conhecimento é o fato dele ser cultural. Barth (1996, 

p.66) afirma que o saber “não existe de forma isolada num indivíduo, nasce da troca, é sempre 

partilhado”. Aplica a metáfora bruneriana para qualificá-lo espiralado, como cita Valente 

(2007, p.52), nesse texto, ao se referir a demanda por mais e melhor conhecimento, na atual 

sociedade. 

                                                   
3 É ao mesmo tempo, uma ordem social dada através dos controles institucionais e uma ordem construída através 

das interações entre os professores e os alunos (TARDIF & LESSARD, 2005, p. 276) 
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A manifestação cultural de saberes caminha pela relação identitária mais subjetiva e 

relativa, relacionando-se à terrenos conflitantes de saberes na vida social, no trabalho, no 

currículo e no acolhimento da diversidade na esfera da escola. Esses saberes são assimilados 

nas “„significações‟ que estes sujeitos fazem de si mesmos e dos outros através das 

experiências compartilhadas de vivencias” (LIBÂNEO, 2000, p.25).  No entanto, Tardif & 

Lessard (2005, p. 285), destacam que “a ausência de uma base de conhecimentos socialmente 

reconhecida leva os professores a privilegiarem seus próprios conhecimentos do trabalho”, 

implicando em maior segurança para os docentes. 

Para Alarcão (2011, p.34), os professores necessitam “se recontextualizarem na sua 

identidade e responsabilidades profissionais”, ao se considerarem “num processo de 

autoformação”, para não se sentirem “ultrapassados”. A autora usa de uma metáfora para 

protagonizar a ação docente na era da informação, denunciando a vida e não a morte do 

professor, ao dizer que este é o “timoneiro na viagem da aprendizagem em direção ao 

conhecimento” (Ibidem, p.33). No entanto, os professores não são somente as fontes de 

informação de seus alunos, tanto estes como os docentes, utilizando-se das varias fontes 

impressas do diálogo com os interlocutores, “bebem na Web” em várias experiências no 

cotidiano. Conforme Caldeira (1995, p.7): 

 
Os sujeitos se apropriam do saber cotidiano para viver adequadamente em uma 

época e estrato determinados. Nesse processo eliminam-se aqueles saberes que já 

não são necessários para atender às necessidades daquela época e estrato e 

incorporam-se novos conhecimentos, para satisfazer às novas necessidades sociais 

criadas. 

 

 

A autora enfoca as amarras sócio-históricas e culturais determinadas que se reflita no 

pensamento e na ação do professor. Muitas vezes, o novo contribui para aumentar o conflito 

da trama da profissão, em que se concebe a posição do professor de nem sempre se submeter, 

mas de adaptar-se diferenciadamente entre si, conforme o repertório de saberes próprios, seus 

valores e sua conduta às novas demandas sociais.  

Outra característica proposta por Barth (1996), é que o saber está associado ao seu 

argumento, sendo este que lhe dá sentido. Explica a autora que “associamos o nosso novo 

saber ao contexto que nos é familiar, e não o reconhecemos obrigatoriamente se ele „chegar‟ 

por outra via, fora de contexto ou num contexto pouco habitual” (Ibidem, p. 75).  

Barth (1996) chama a atenção, que mesmo depois de desligar o saber do seu contexto 

de origem, utilizando-o livremente em todas as situações, frequentemente se verifica que se 

continua a confundi-lo com alguns aspectos de seu contexto de origem. Na escolha de um 
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suporte pedagógico, um professor pode se sentir „confuso‟ (BARTH, 1996), ou „inseguro‟ 

(BORBA & PENTEADO, 2003), na relação que faz com a ação em contextos diferenciados. 

Ensinar uma classe na sala de aula convencional se torna diferente de ensinar a mesma classe 

no laboratório de informática, com instrumentos que possuem características que propiciam a 

interatividade, a autonomia, a colaboração e a navegação em hiperlinks, na internet. Para 

Barth (1996, p.82), aquilo que os professores perceberem da sua experiência no contexto 

diferenciado será concebido pelos seus pares, pois “só percebemos aquilo que concebemos”. 

Isto é, caso o grupo “partilhe a mesma visão limitada de um fenômeno, transmitirão essa visão 

e influenciarão a interpretação que poderá ser feita por outros” (Ibidem). 

Por vezes, o saber é invadido pela emoção, sendo a afabilidade, outra característica 

dos saberes e conhecimentos, na relação de valor expressa pela subjetividade, afinidade, 

gostar e odiar um determinado conhecimento, um autor, influenciando nosso modo de 

apreender. Segundo Barth (1996, p.84), “o modo como julgamos o valor de um saber, mas 

também o modo como sentimos o nosso próprio saber avaliado pelos outros, influenciará a 

nossa maneira de compreender uma realidade nova”. Acontece quando, mesmo ao se tentar 

superar as dificuldades e os obstáculos do novo, as críticas generalizadas da incompetência 

para o uso do novo são jargões que prejulgam e desestimulam as tentativas e erros na 

aprendizagem. Para superar, é necessário ignorar as críticas, investir na auto-imagem para dar 

o “salto epistemológico” (BARTH, 1996, p.84) no ensino com o novo. 

Uma outra característica destacada por Pimenta (1999), é a variabilidade do repertório 

de saberes docentes da formação e da experiência. Esse repertório constitui-se, amplia-se e se 

estende historicamente, pela profissão na docência. Segundo Gauthier et al (1998, p.28), o 

professor deve possuir um repertório de conhecimentos e saberes que permita mobilizá-los na 

forma de um certo “reservatório no qual o professor se abastece para responder a exigências 

específicas de sua situação concreta no ensino”. Nesse aspecto, o saber docente, além de 

plural e paradoxal em seu reconhecimento, caracteriza-se pela “idéia de movimento, de 

construção, de constante renovação” (TARDIF, 2002).  

Nos últimos 40 anos, essa característica da transitoriedade tem sido associada à 

obsolescência, à renovação, à disciplina-corpo, á disciplina saber, à epistemologia da prática
4
. 

Os saberes e conhecimentos, caracterizados em redes, fluxos e nuvens, traz novas formas de 

organizar e aceder ao conhecimento, “as virtualidades comunicativas vão se articulando com 

o aparecimento de uma nova sociedade que começa a substituir por uma ciência temática, as 

                                                   
4 Epistemologia da prática profissional estuda “os saberes utilizados realmente pelos profissionais em seu espaço 

de trabalho cotidiano para desempenhar todas as suas tarefas” (TARDIF, 1999, p. 15) 
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grandes narrativas e o saber disciplinar de fronteiras policiadas” (PACHECO, 2001, p. 115). 

Segundo esse autor: 

 
As redes mundiais de comunicação prestam-se, particularmente, através da 

navegação por conexões inter e multi-disciplinares, à transversalidade dos 

conhecimentos e das aprendizagens centradas na resolução de problemas reais. 

Ensinar tem de ser agora orientar, apoiar e facilitar a procura de informação, dirigida 

ao processo de construção autônoma do saber operativo. (Ibidem) 

 

 

Isto é, saber que gera saber, conhecimento que gera conhecimento, uma conexão 

interminável de articulações entre áreas e temáticas que tem como características, segundo 

Pacheco (Ibidem), “a integração, a descentralização e a multiculturalidade”. Integração, por 

ser curricular e disciplinar pela dimensão paradigmática inter e transdisciplinar, por ser 

epistemológica, pelos conhecimentos que fluem em avalanche através dos meios de 

comunicação, evidenciando uma posição cognitiva. Descentralização na dispersão globalizada 

de informações e conhecimentos pela rede mundial de telecomunicações, em que o local 

encontra-se com o global. Multiculturalidade, pela promoção de intercâmbios que 

transcendem o espaço territorial das nações e nos conduz a sociedade cada vez mais multi-

étnicas.   

Pacheco (2001) agrega aspectos que são indicadores de outro atributo dos saberes e 

conhecimentos docentes, destacando a dimensão política do ato pedagógico. Para Gauthier 

(1998), o papel do professor é de influenciar, mesmo sendo influenciado, as relações de poder 

imediatas na hierarquia educacional, a partir da sala de aula, onde impera o domínio do saber. 

Para Almeida (2007), não se constrói saberes e mudanças com as tecnologias de forma 

espontânea, mas existe uma interdependência  entre o caráter político da implementação de 

um projeto de informatização, dos conteúdos e das metodologias educacionais que envolvem 

pressões ao trabalho docente. O autor sugere quanto ao uso das tecnologias na escola, que as 

agencias educativas trabalhem fundamentalmente o “fazer-refletido” e não o “aprendizado 

repetitivo de idéias desconectadas de significados”. Fundamenta, ainda, a necessidade de um 

diagnóstico crítico dessa ação, para que não se repita a antítese da posição de “comprar os 

computadores e depois ver o que se faz com ele” nas escolas e, sobre os professores, cita 

ainda que, há necessidade de refletir sobre o potencial da tecnologia para favorecer a 

aprendizagem.  

Tardif (2008 p.16 -17) diz que o “saber dos professores deve ser compreendido em 

íntima relação com o trabalho deles na escola e na sala de aula”. Para tal ação os professores 

utilizam diferente saberes, essa utilização se dá em função do seu trabalho e das situações, 
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condicionamentos e recursos ligados a esse trabalho. O autor ressalta que os saberes dos 

professores podem ser compreendidos por diversas situações, seja no trabalho, na escola, na 

sala de aula ou até mesmo pela sua experiência cotidiana ou familiar, pois o saber se articula à 

informação e ao conhecimento. 

Portanto reafirma-se a posição de Fortes da Silva (2012, p.72), em que defende que o 

conceito de saber e de conhecimento se interligam ao se referirem à ação docente e que 

separá-los, muitas vezes, poderia fragmentar a própria relação de interdependência que os 

docentes constroem ao articulá-los, na prática. Destacando sua mutabilidade e transitoriedade, 

os contextos em que se formas e aplica, bem como a influência da cultura na sua subjetividade 

e objetividade. 
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Capítulo 2. Saberes Docentes e Informática em Educação 

 

Nos últimos trinta anos foram colocados à disposição da educação programas do 

governo federal, com o foco no ensino de informática em educação. Por conta das políticas 

nacionais de tecnologia, as escolas juntamente com os professores, foram solicitadas para uma 

posição para o uso dos artefatos computacionais nos processos educacionais.   No entanto, o 

governo federal vem priorizando a utilização dos computadores com o objetivo de auxiliar no 

ensino-aprendizagem das instituições públicas. O uso dessas tecnologias tem o intuito de 

melhorar o desempenho dos alunos e tem feito exigências aos professores em relação aos seus 

saberes, destacando a necessidade de mudanças na prática e na qualificação para a efetivação 

dos programas de inclusão digital em educação.   

 

2.1. Demandas de saberes no uso de tecnologias digitais 

 

A prática docente com os artefatos computacionais e sua ausência têm sido disseminadas 

pelas críticas que os sistemas de ensino têm feito aos professores diante da presença do 

equipamento na escola. 

Tal exigência de qualificação tem sido discutida por Fortes da Silva (2012, 2010, 2005) 

quando destaca a necessidade de inserir na formação inicial e continuada a discussão de dois 

saberes: Saberes informáticos e saberes didáticos informáticos. 

a) SABERES INFORMÁTICOS corresponde aos saberes sobre as ferramentas dos 

programas do computador para a construção dos softwares de aula informatizada. 

b) SABERES DIDÁTICOS INFORMÁTICOS ou SABERES DIDÁTICOS DO USO 

DO COMPUTADOR correspondendo à forma de aproximar o ensino da 

aprendizagem através do uso do computador para aplicar conteúdos disciplinares, 

modelando o software para dar sentido ao conteúdo com os enfoques a fim de 

focalizar a realidade do aluno usuário ou não do computador. 

 

Para essa autora “a chegada das tecnologias digitais às escolas, muitas vezes provocou, 

entre os profissionais da educação básica, a discussão sobre o seu impacto na atuação em sala 

de aula” (2012, p.). Tal posição, como afirma Karsenti (2009), é em parte devida a maneira de 

integração das TIC ao ensino-aprendizagem, e também ao potencial do instrumento ou do 

ambiente que o professor deseja que seja „didático‟. Essa discussão ocorreu devido às 
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mudanças que esse instrumento vem exigindo ao repertório dos saberes e conhecimentos dos 

professores e à organização da escola. Discussões que possibilitavam alguns professores a 

construção de saídas para os problemas da escola e da sala de aula.   

Em 2012, a autora Fortes da Silva aprofunda essas questões ao discutir com os 

professores da educação básica, no município de Garanhuns, sobre as demandas de saberes a 

docência, constatando que 

O uso dos computadores no ensino, portanto, é o resultado de um duplo processo de 

apropriação do conhecimento do instrumento: a instrumentalização e a 

instrumentação. Instrumentalização, segundo Rabardel (1997), é relativa ao saber e 

conhecimento sobre o artefato, o processo pelo qual as especificidades e as 

potencialidades de um artefato influenciam o uso ou a produção de uma ação 

instrumentada. Um exemplo disto é a personalização do artefato de acordo com as 

necessidades pessoais e profissionais. Como exemplo, a acessibilidade dos 

programas, a interface, a conectividade de instrumentos de áudio e vídeo, com 

qualidade, como meio de realização do ensino. Outro é analisar as possibilidades de 

um software ser instalado e aberto, em determinados sistemas operacionais, 

mantendo suas funções. Instrumentação é referente ao sujeito. Sendo este o 

professor, refere-se a ―aquilo que se cria, produz, reproduz, modifica e atualiza 

seus esquemas de utilização dos artefatos e das ações instrumentadas. (2012, p. 179-

180) 

Complementa a mesma  autora (2012, p. 181-182) , ao considerar que  

Os professores consideraram saberes informáticos o potencial da internet, da Web, 

de softwares e dos programas dos sistemas operacionais Windows e Linux, bem 

como a aplicabilidade dos saberes didático-informáticos e de suas áreas de atuação 

docente como elementos importantes do saber-fazer. Para os professores, o triângulo 

didático midiático (ALAVA, 2002) relaciona a técnica, o conteúdo e a forma 

(CANDAU, 2000). Esse triângulo constitui o saber e o conhecimento que está sendo 

exigido à profissão docente na contemporaneidade. 

 

Essas discussões colocam em evidência o uso e desuso dos computadores nas escolas, no 

debate sobre condições de trabalho, políticas de oferta das tecnologias nas escolas e de 

formação docente.  

 

2.2. Implementação dos computadores móveis e fixos aos saberes docente 

 

Na atualidade o fenômeno da globalização nos apresenta a necessidade de transmissão da 

informação de maneira rápida e atualizada. Sendo assim, o uso do computador se tornou 

essencial numa perspectiva global. Nesse sentido, a tecnologia da informação tornou-se 

ferramenta no processo ensino/aprendizagem com a finalidade de inserir o educando nesta 

realidade. 

A informática passou a ser vista como ferramenta educacional no Brasil, a partir de 

1971, quando se passou a discutir seu uso no ensino de Física. Buscava-se, nesse momento, 
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"construir uma base que garantisse uma real capacitação nacional nas atividades de 

informática, em benefício do desenvolvimento social, político, tecnológico e econômico" em 

âmbito nacional (MORAES, 2007). O Poder Público criou diversos órgãos com a finalidade 

de fomentar o desenvolvimento tecnológico no país. 

Entre os órgãos criados pelo governo estava a SEI, Secretaria Especial de Informática, 

que tinha, dentre outras atribuições a função de assessorar o Ministério da Educação e Cultura 

(MEC), no estabelecimento de políticas e diretrizes para a educação na área de informática 

(MORAES, 2007). 

 No ano de 1982, o MEC mediante articulação da SEI, passou a financiar o 

desenvolvimento de pesquisas na área de capacitação de recursos humanos, assim como o 

desenvolvimento de metodologias educacionais apoiadas nas novas tecnologias (computador 

e redes), e o desenvolvimento de softwares educacionais. 

 As Universidades do Rio de Janeiro (UFRJ), Estadual de Campinas (UNICMP) e do 

Rio Grande do Sul (UFRGS), foram as responsáveis pelos primeiros estudos acerca da 

utilização da informática enquanto meio educacional. 

 Em 1984, após diversos seminários, fóruns e outros estudos, foram lançados pelo 

MEC, em conjunto com o CNPq - Conselho Nacional de Pesquisas, FINEP – Financiadora de 

Projetos e SEI, o projeto EDUCOM, sendo o precursor na área de informática aplicada à 

educação no país. Sua proposta principal consistia em fomentar a "implantação experimental 

de centros-piloto com infra-estruturas relevantes para o desenvolvimento de pesquisas, 

objetivando a capacitação nacional e coleta de subsídios para uma futura política setorial" 

(MORAES, 2007). Levando-se em consideração o contexto, a cultura e as peculiaridades da 

área educacional brasileira, desejava-se "perceber como o aluno aprende sendo apoiado pelo 

recurso da informática e se isso melhora efetivamente sua aprendizagem" (TAVARES), em 

âmbito de escolas públicas. 

Com o passar dos anos outros projetos nesse sentido foram sendo implementados. Em 

1986, o Programa de Ação Imediata em Informática na Educação, denominado projeto 

FORMAR, passou a capacitar professores e a implantar infra-estruturas de suporte nas 

secretarias estaduais de educação, escola técnicas federais e universidades, destaca Moraes. 

Os participantes do FORMAR foram incumbidos de implantar em seus Estados os CIED 

(Centros de Informática Educativa), que "constituíram-se em centros irradiadores e 

multiplicadores da informática nas escolas públicas", (TAVARES). 

No ano de 1989, o MEC institui o PRONINFE – Programa Nacional de Informática na 

Educação, objetivando "desenvolver a informática educativa no Brasil, através de atividades e 
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projetos articulados e convergentes, apoiados em fundamentação pedagógica, sólida e 

atualizada" (apud MORAES), destinava-se ao uso dos sistemas públicos de ensino. "Possuía 

um modelo funcional e geograficamente descentralizado, funcionando através de centros de 

informática na educação espalhados por todo o país". (TAVARES) Esses centros tinham a 

função de divulgar e analisar projetos educacionais, seus objetivos e resultados, além de 

formar professores em nível fundamental, médio, superior, nas áreas de educação especial, 

pós-graduação e enfocar a pesquisa sobre a utilização da informática na educação. 

O PRONINFE superou as expectativas governamentais, tornando-se ponto de 

referência enquanto "fase piloto", assim caracterizado por Moraes, pelo longo período que 

perdurou (cerca de dez anos). O projeto foi, posteriormente, integrado ao PLANIN (Plano 

Nacional de Informática e Automação do Ministério de Ciência e Tecnologia), Tavares. 

 Mais tarde, em 1997, o PROINFO (Programa Nacional de Informática na Educação), 

foi incorporado ao PRONINFE, modificando sua estrutura inicial. Por outro lado, também 

com a intenção de formar professores e atender estudantes através da compra e distribuição de 

cerca de cem mil computadores interligados à Internet. 

             Na década de 1990, a evolução tecnológica, passou a exigir mão-de-obra qualificada 

para a execução das tarefas nas indústrias. O analfabetismo era gritante neste momento 

histórico, porém, as necessidades apontavam para o mercado de trabalho que necessitava de 

profissionais capazes de operar equipamentos como, calculadoras, vídeos-cassete, 

computadores. 

   Ao final da década, o PROINFO, subordinado à Secretaria de Educação a Distância 

(SEED), por meio do Departamento de Infra-Estrutura Tecnológica (DITEC), em parceria 

com as Secretarias de Educação Estaduais e Municipais e MEC, foi estruturado e oferecido 

aos governos dos estados e municípios brasileiros, com os seguintes objetivos: melhorar a 

qualidade de ensino nas escolas públicas, propiciar uma educação voltada para o 

desenvolvimento científico, educar para uma cidadania global, possibilitar estudos acerca do 

comportamento dos indivíduos nos ambientes escolares. 

 A princípio, a SEED articula a formação dos Núcleos de Tecnologia Educacional 

(NTEs), nos estados. Segundo Tavares, esses Núcleos são formados por educadores e 

especialistas em informática e, telecomunicações e informática, fazem parte das suas 

atribuições sensibilizar e motivar as escolas para incorporação das novas tecnologias de 

informática e comunicação; apoiar o processo de planejamento das escolas que desejarem 

aderir ao PROINFO; exercer a capacitação e reciclagem dos professores e das equipes 

administrativas das escolas. O PROINFO foi um dos principais projetos na área de 
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informática educacional no que se refere "à inovação temática, à distribuição funcional e à 

qualidade dos equipamentos disponibilizados nas escolas" (TAVARES), e ainda está 

disponível junto a SEED. As escolas interessadas podem, mediante envio de projeto, estar 

usufruindo deste benefício oferecido pelo governo federal. 

A chegada dos computadores móveis e fixos nas escolas trouxe novos programas de inclusão 

digital. O PROINFO; Programa Nacional de Tecnologia Educacional (PROINFO, 2007a), 

visa a promover o uso pedagógico das tecnologias de informação e comunicação nas redes 

públicas de educação básica. O PROUCA; Programa Um Computador Por Aluno (PROUCA, 

2010a) tem a finalidade de promover a inclusão digital, por meio da distribuição de um 

computador portátil (laptop) para cada estudante e professor de educação básica em escolas 

públicas. 

 

 

2.3. Programas de inclusão digital na escola 

 

Os programas de inclusão digital na escola desenvolvidos no Brasil foi PROINFO e o 

PROUCA. 

No Brasil, o Programa Um Computador por Aluno - PROUCA teve início ao final da 

década de 2009 e início de 2010, instituído pela Lei nº 12.249, de 11/06/2010 (BRASIL, 

2010a), como iniciativa da Presidência da República, coordenada em conjunto com o MEC, 

com vigência até 31/07/2012, respeitando os limites orçamentários. Tem por objetivo 

“promover a inclusão digital pedagógica e o desenvolvimento dos processos de ensino-

aprendizagem de alunos e professores das escolas públicas brasileiras, mediante a utilização 

de computadores portáteis, denominados laptops educacionais” (BRASIL, 2011a, p. 01). 

O PROUCA vincula-se ao Plano de Desenvolvimento da Educação e ao  PROINFO, 

em Decreto nº 6.300, de 12/12/2007 (BRASIL, 2007c). O PROUCA é considerado uma 

ampliação do PROINFO, disponibilizando computadores móveis em sala de aula, pela sua 

portabilidade e acessibilidade em espaços escolares e não escolares, para professores, 

estudantes e seus familiares. 

O Projeto Um Computador Por Aluno (UCA) tem a finalidade de promover a inclusão 

digital, por meio da distribuição de 1 computador portátil (laptop) para cada estudante e 

professor de educação básica em escolas públicas. Durante o ano de 2007 foram selecionadas 

5 escolas, como experimentos iniciais, em São Paulo, Porto Alegre, Palmas, Piraí e Brasília. 

Para o ano de 2008 está prevista a compra de 150 mil laptops para projeto piloto em 300 
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escolas públicas em todos estados-membros. Cada escola terá um número médio de 500 

alunos e professores beneficiados. Além dos computadores portáteis serão adquiridas umas 

séries de outros equipamentos que permitam o acesso à internet. A distribuição será da 

seguinte forma: 5 escolas estaduais por estado, indicação do Conselho Nacional de Secretários 

de Educação Estaduais – CONSED, e 2 a 5 escolas municipais, de acordo com o número de 

alunos, indicadas pela União Nacional de Dirigentes Municipais de Educação – UNDIME. O 

projeto será replicado, também, para efeito de avaliação, em 5 cidades cujo número máximo 

da população educacional pública, professores e alunos, não passe de 3 mil.  

Idealizado e promovido pelo governo federal, o UCA propõe uma nova forma de 

utilização das tecnologias digitais nas escolas públicas, balizadas pela necessidade de 

melhoria da qualidade da educação, promovendo a inclusão digital de alunos do ensino 

fundamental e médio de todo país e a inserção à cadeia produtiva brasileira no processo de 

fabricação e manutenção dos equipamentos. Em Pernambuco, o PROUCA foi lançado em 

07/05/2010, na Universidade Federal de Pernambuco – UFPE. 

Atualmente, o Ministério da Educação está buscando perfis de escolas, de professores 

e de alunos ao qual se destinam esses instrumentos, investindo implementação e os objetivos 

dos Programas.  

O PROINFO 

Programa Nacional de Tecnologia Educacional  (PROINFO, 2007a), visa a promover 

o uso pedagógico das tecnologias de informação e comunicação nas redes públicas de 

educação básica. O programa compõe-se de três vertentes de ações, quais sejam: 

 a) implantação de ambientes tecnológicos equipados com computadores e recursos digitais 

nas escolas públicas de educação básica;  

b) capacitação dos professores, gestores e outros agentes educacionais para a utilização 

pedagógica das tecnologias nas escolas e inclusão digital;  

c) oferta de conteúdos educacionais multimídia e digitais, soluções e sistemas de informação 

disponibilizados pela SEED-MEC.  

A implementação do PROINFO ocorre mediante uma parceria estabelecida entre a 

União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios e uma estrutura operacional 

descentralizada. (PROINFO, 2007a) 

 

 

 

 

http://sip.proinfo.mec.gov.br/entidade/arquivos/estrutura_operacional.doc
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Capítulo 3. Opção Metodológica 

 

  Neste capítulo será descrito o procedimento da pesquisa ao seu objeto: demandas aos 

saberes docentes com artefatos computacionais na docência. A opção metodológica para 

orientar o estudo e a construção textual do trabalho de conclusão de curso foi realizada pela 

pesquisadora com leituras de periódicos, sendo a proposta da caminhada a pesquisa 

exploratória, seletiva e reflexiva ou crítica em textos e documentos. Para alcançar tal 

caminho, a opção escolhida foi pela pesquisa de cunho qualitativa e bibliográfica. Concebe-se 

a pesquisa bibliográfica, conforme Fachin (2006, p.120), destacando que: 

É um conjunto de conhecimentos reunidos em obras de toda a natureza, tem como 

finalidade conduzir o leitor à pesquisa de determinado a assunto, proporcionando o 

saber. Ela se fundamenta em vários procedimentos metodológicos. 

 

 A pesquisa bibliográfica, segundo esta autora, fundamenta procedimentos 

metodológicos desde a sua leitura, até como selecionar, fichar, organizar, arquivar, resumir o 

texto, sendo esta a base de todas as pesquisas. Sendo assim, possibilita a obtenção do objetivo 

da pesquisa escolhido. 

  

3.1.  Método  

 

O método empregado nesta pesquisa implica no levantamento de dados de 

documentação indireta, ou seja, serve-se de fontes de dados coletados por outras pessoas em 

suas pesquisas já elaboradas ou não. O método foi “ de pensamento reflexivo que requer um 

tratamento científico e se constitui no caminho para se conhecer a realidade ou para descobrir 

verdades parciais” (MARCONI & LAKATOS, 2009, p.43). Faz-se assim um levantamento da 

bibliografia que se tem acesso, através de várias formas de materiais, permitindo o uso do 

método científico, descobrindo inovações em determinada ciência. È importante ressaltar que 

não se deve deter apenas no conhecer a realidade ou no descobrir verdades e sim em encontrar 

soluções para as dificuldades ou problemas, que permeiam nosso cotidiano através do 

desconhecimento de tais artefatos.  

3.2.    Fases da Pesquisa Bibliográfica 

 

Para tal caminhada, “o tema é o assunto que se deseja provar ou desenvolver” 

(MARCONI & LAKATOS, 2009, P.44). A definição do tema surgiu com base na observação 

das adversidades do dia-dia, através de pesquisas já realizadas e em estudo da literatura 
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especializada. Para a construção dos dados recorreu-se à formação de dois blocos de sentido: 

saberes docentes demandados com os artefatos computacionais e o saber para o uso das 

tecnologias digitais no contexto da chegada dos computadores nas escolas.  

Para Gil (1999, p.42), a pesquisa tem um caráter pragmático, é um “procedimento 

formal e metódico de desenvolvimento do processo científico. O objetivo fundamental da 

pesquisa é encontrar respostas para problemas mediante o emprego de métodos científicos”. A 

pesquisa se realiza quando existe um problema e não se tem elementos que o solucione, e 

espera-se solucionar tais problemas, por um processo sistemático. 

A pesquisa qualitativa é descritiva. Os pesquisadores tendem a analisar seus dados 

indutivamente.  

Considera que o conhecimento é fundamentado na experiência, não levando em 

conta princípios preestabelecidos. No raciocínio indutivo a generalização deriva de 

observações de casos da realidade concreta. As constatações particulares levam à 

elaboração de generalizações (GIL, 1999; LAKATOS; MARCONI, 1993). 

 

A ação e seu sentido são os focos fundamentais de abordagem. A interpretação dos 

feitos e a pertinência de significados são básicas no processo de pesquisa qualitativa.  

    Concebe-se a pesquisa qualitativa exploratória conforme Marconi e Lakatos (2008, 

p.71), quando essas autoras destacam que: 

 

São investigações de pesquisa empírica cujo objetivo é a formulação de questões ou 

de um problema, com tripla finalidade: desenvolver hipóteses, aumentar a 

familiaridade do pesquisador com o ambiente, fato ou fenômeno para a realização de 

uma pesquisa futura. 

 

     As autoras mencionam que a pesquisa qualitativa exploratória tem a finalidade de 

desenvolver hipóteses. E possibilita ao pesquisador um maior conhecimento sobre o tema ou 

problema de pesquisa em questão. 

Para Gil (1999), pesquisa exploratória visa proporcionar maior familiaridade com o 

problema, com vistas a torná-lo explícito ou a construir hipóteses. Também envolve um 

levantamento bibliográfico e solicita conhecimento sobre o tema. Seu objetivo é verificar se 

as informações e/ou dados selecionados interessam de fato para o estudo. 

A pesquisa bibliográfica permitiu explorar eventos ao invés de observá-los 

diretamente. Incide em uma leitura rápida com finalidade de localizar e selecionar o material 

que pode apresentar informações e/ou dados referentes ao tema. Com sua leitura seletiva, 

onde são selecionadas as informações pertinentes e relevantes, quando são identificados e 

descartados dados secundários, tendo um estudo crítico e/ou reflexivo  do material, 

envolvendo momento de compreensão das afirmações do autor e do por que dessas 
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afirmações. Para Gil (1999), a pesquisa bibliográfica tem sua principal vantagem que é 

possibilitar ao investigador a cobertura de uma gama de acontecimentos muito mais ampla do 

que aquela que poderia pesquisar diretamente.  

 

3.3.    Técnica 

 

Na busca de respostas, na literatura científica do tema, determinamos dois eixos 

trabalhados nos capítulos do marco teórico.  

 O primeiro caracterizou a relação dos saberes docentes com a sua experiência e a sua 

formação, conceituando e explicando sua relação com o uso do artefato computacional 

no processo ensino-aprendizagem. Esse primeiro marco teórico buscou autores que 

têm discutido esse assunto e manteve um diálogo entre seus argumentos para discutir 

as facilidades e dificuldades encontradas pelos professores para uma política de uso. 

 O segundo marco teórico buscou caracterizar o saber docente para o uso do artefato no 

contexto escolar da implementação de políticas de inclusão digital, contidos na 

literatura atual, para interpretar as demandas para a utilização dos computadores e seus 

acessórios no processo ensino-aprendizagem. 

 

3.3.1. Critérios para a escolha dos teóricos na literatura científica 

 

A pesquisa visou contribuir para o aprofundamento de estudos da pesquisadora na 

formação inicial da sua graduação, bem como, a socialização com escolas campo de estágio 

sobre a explicação da problemática, muitas vezes sentida e vivida, mas sem a compreensão do 

fato, trazida pela literatura científica. Dessa maneira, nessa investigação, levantaram-se 

teóricos consagrados na literatura sobre: 

 Saberes e conhecimentos os professores haviam aprendido e demandam para 

lhe proporcionar conforto em utilizar o artefato com os alunos; 

 Saberes para o uso do artefato computacional com os alunos na docência; 

políticas de implementação de tecnologias em educação. 

 

A interpretação de dados visou atender aos objetivos e responder a problematização do 

estudo, sendo apresentada nas considerações finais. 
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Capítulo 4. Algumas Considerações Finais 

 

 

Essa pesquisa iniciou com duas questões que nortearam o estudo:  que saberes e 

conhecimentos os professores aprendem ao longo da docência? Que demandas surgiram com 

a utilização na docência dos artefatos computacionais?  

Na primeira questão, os estudos constataram que os saberes e conhecimentos docentes, 

são adquiridos da formação e da experiência já vividas. Ou seja, saberes pessoais, da 

formação escolar, da formação profissional, dos artefatos usados no ambiente profissional e 

das experiências na profissão. Adquirindo entendimento e resultando demonstração. Assim, 

utilizam seus conhecimentos em diversas formas de saber, seja em livros didáticos, dia-dia, 

programas, práticas e experiências, ações profissionais ou da vivência. O conhecimento é a 

base do saber e ele está sempre disponível, articulando-se entre as informações externas e o 

repertório de saberes docentes interno ao professor. Portanto, estão interligados. 

Na segunda questão, as demandas de saberes e conhecimentos docentes diante dos 

usos do artefato computacional com os alunos na docência, através do levantamento da 

literatura científica sobre os usos das tecnologias digitais no processo ensino aprendizagem, 

levantaram algumas constatações e recomendações, diante do desafio que é alterar a 

organização dos processos de formação e do exercício docente. 

Quanto às constatações, observou-se: 

Que as críticas da ausência do uso dos artefatos computacionais na prática docente, 

deram-se pela necessidade de mudanças na organização da escola, em termos de horário, 

disposição e acesso aos artefatos, bem como, a efetivação de formação em serviço para a 

qualificação do docente para essas demandas.  

Quanto às recomendações, propõem-se: 

Que os profissionais quebrem a barreira do medo do desconhecido, representado aqui 

pelos artefatos computacionais e seus estigmas de brinquedo novo, caro e do Estado. Que os 

mesmos estejam dispostos a aprender sobre esses artefatos, enfrentando seus medos e a 

estrutura tradicional do currículo escolar, levando o conhecimento adquirido à realidade, aos 

seus alunos. Assim, dinamizando o ensino-aprendizagem e o processo de interação entre 

mídias, saber docente e discente, conteúdo programático escolar, investindo assim, na 

mediação dos saberes. 
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Dessa maneira, buscou nessa pesquisa conhecer os saberes docentes que permeiam o 

universo dos professores para compreender suas demandas e o contexto da implementação 

das políticas de inclusão digital. 
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