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RESUMO:  O presente artigo tem por finalidade demonstrar  o  trabalho realizado durante o PDE-
2014/2015  com  um  grupo  de  professores  do  Colégio  Estadual  Ulysses  Guimarães,  Ensino
Fundamental  e  Médio,  de  Foz  do  Iguaçu,  com  o  objetivo  de  oportunizar  aos  profissionais  da
educação,  o  uso  da  Lousa  Digital  Interativa  nas  salas  de  aula.  Assim  como  a  mediação  dos
conteúdos  na  práxis  docente,  com  vistas  a  aumentar  a  motivação  e  interação  dos  alunos.  A
justificativa  desse trabalho se deve  a necessidade dos professores incorporarem em sua prática
pedagógica uma nova maneira de mediar os conhecimentos, isto é, explorar novas metodologias,
uma vez que a demanda de alunos pertence aos nativos digitais que, já chegam ao espaço escolar
demonstrando domínio em manusear os recursos tecnológicos. Para tanto, é necessário repensar a
prática pedagógica, inserindo as tecnologias, em especial a Lousa Digital Interativa para aumentar o
interesse dos alunos e melhorar o aprendizado, a referida tecnologia pode ser explorada em aspectos
fundamentais no Ambiente Escolar:  melhorando a práxis  pedagógica do professor;  fomentando o
aprendizado  dos  alunos,  ampliando  os  conteúdos  e  acessos  do  material  didático,  também
apresentamos  uma  abordagem  teórica  sobre  o  assunto,  contribuindo  para  o  desenvolvimento  e
Implementação do Projeto. Os resultados da Implementação do Projeto de Intervenção apontaram
para  aspectos  positivos:  enquanto  ferramenta  tecnológica,  a  Lousa  Digital  Interativa  abre  novas
perspectivas  e  estratégias  de ensino  e  aprendizagem, uma vez  que  possibilita  várias formas de
utilização,  entre  elas:  inserção  de  imagens,  textos,  vídeos,  buscas  na  internet,  contribuindo  na
melhoria do ensino e aprendizagem.
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INTRODUÇÃO

O objetivo  deste  artigo  é  relatar  os  estudos  realizados  no  Programa  de

Desenvolvimento Educacional PDE/PR, turma 2014/2015, que culminou no Projeto

de  Intervenção  Pedagógica  e  na  Produção  Didático-Pedagógica  aplicados  a  um
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grupo de professores do Colégio Estadual Ulysses Guimarães, Ensino Fundamental

e Médio com o intuito de oportunizar aos profissionais da educação o uso da Lousa

Digital Interativa nas salas de aula. Assim, também como a mediação dos conteúdos

na práxis docente, com vistas a aumentar a motivação e interação dos alunos. 

O trabalho parte das observações acerca das experiências como assessora

pedagógica  da  CRTE  (Coordenação  Regional  de  Tecnologia  na  Educação)  e

baseada em leituras sobre a temática. Percebemos que não basta as tecnologias

chegarem  às  escolas,  pois  estas  por  si  só,   não  resolvem  os  problemas

educacionais,   são  apenas  ferramentas  a  serem utilizadas  pedagogicamente  na

construção do conhecimento. Assim, o projeto de intervenção pedagógica se deve

também ao  fato  de  os  adolescentes  e  crianças  fazerem uso  das  mais  variadas

mídias (celulares, televisões, tablets, computadores, notebooks, console de games,

entre outros) no cotidiano.  E essa facilidade ao acesso às novas tecnologias de

informação e comunicação, certamente influencia na formação, tornando-os mais

ativos e exigentes. 

 Para  tanto,  é  necessário  repensar  a  prática  pedagógica,  inserindo  as

tecnologias, em especial a Lousa Digital Interativa para aumentar o interesse dos

alunos  e  melhorar  o  aprendizado,  a  referida  tecnologia  pode  ser  explorada  em

aspectos fundamentais no Ambiente Escolar: melhorando a práxis pedagógica do

professor;  fomentando  o  aprendizado  dos  alunos,  ampliando  os  conteúdos  e

acessos do material didático. 

No desenvolvimento do artigo apresentamos uma abordagem teórica sobre o

assunto com autores como Taille, (1990), Kenski (2003), Nakashima; Amaral (2007),

Moran  (2007)  entre  outros,  também o  relato  das  ações  de  implementação.   Os

resultados da implementação do projeto de intervenção apontaram para aspectos

positivos.   Enquanto ferramenta tecnológica, a Lousa Digital Interativa abre novas

perspectivas e estratégias de ensino e aprendizagem, uma vez que possibilita várias

formas de utilização,  entre elas:  inserção de imagens,  textos,  vídeos,  buscas na

internet, contribuindo na melhoria do ensino e aprendizagem.



2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

O uso das tecnologias está cada vez mais frequente em salas de aula, porém

nem  todos  os  profissionais  da  educação  sabem  usá-las.  No  entanto,  há  uma

necessidade de inserir as TICs3 nas metodologias de práticas pedagógicas, trazendo

para  o  ambiente  escolar  as  inovações  que,  poderão  contribuir  com  o  trabalho

pedagógico. Assim, os recursos ou ferramentas tecnológicas não andam mais na

contramão da educação, mas em favor do ensino e da aprendizagem.

Segundo TAILLE (1990), a escola precisa mudar para receber essa geração

de  alunos  que  mudou  e  já  incorporou  em  suas  atividades  diárias  as  novas

tecnologias.

[...] a escola não deve somente modificar seus currículos em função dos
novos conhecimentos que, todo dia, são criados pela humanidade, como
também deve modificar seus métodos, não apenas para melhorá-los, mas
também para adaptar-se a um novo público que, embora sempre da mesma
faixa etária, vem à sala de aula com comportamentos determinados fora dos
muros da escola. (TAILLE, 1990, p. 60)

Percebe-se, portanto, a necessidade dos professores incorporarem em sua

prática  pedagógica  uma  nova  maneira  de  ensinar,  isto  é,  fazer  uso  de  novas

metodologias e de novas tecnologias.

Os novos e múltiplos produtos criados a partir dos usos diferenciados das
tecnologias  de  última  geração  têm  suas  especificidades.  […].  Os
educadores  precisam  compreender  as  especificidades  desses
equipamentos  e  suas  melhores  formas  de  utilização  em  projetos
educacionais. […] Saber utilizar adequadamente essas tecnologias para fins
educacionais  é  uma  nova  exigência  da  sociedade  atual  em  relação  ao
desempenho dos educadores. (KENSKI, 2003, p. 4 - 5).

Muitas são as indagações, contudo destacam-se as hipóteses: como o uso da

Lousa Digital pode melhorar a qualidade de vida dos professores ou ainda de como

unir uma tecnologia tão antiga e simples como a Lousa a uma tecnologia ampla e

complexa como a Internet?

Na proposição do Projeto de Intervenção Pedagógica na Escola “Lousa Digital

Interativa:   suas  contribuições  e  desafios  para  os  profissionais  da  educação”  a

tecnologia  utilizada  para  a  formação  dos  profissionais  da  educação  foi  a  Lousa

Digital  Interativa,  visto  que ela  possibilita  inúmeras alternativas  para desenvolver

3  TICs - Tecnologias de Informação e Comunicação.



aulas  mais  instigantes,  atrativas  e  produtivas,  favorecendo  a  construção  do

conhecimento. 

Segundo Nakashima e Amaral (2007),

A finalidade de se integrar mais uma tecnologia na educação – além do
retroprojetor, da televisão, do rádio, dos computadores, dentre outros – está
relacionada,  principalmente,  com  a  ideia  de  como  esse  recurso  poderá
complementar  e  potencializar  os processos  educativos  em sala  de aula,
inovando os modos de construção do conhecimento. Nessa perspectiva, a
Lousa Digital faria a mediação entre as atividades propostas pelo professor
e a compreensão e assimilação das mesmas pelos alunos, auxiliando no
desenvolvimento  de  práticas  inovadoras  de  ensino  e  de  aprendizagem.
(NAKASHIMA; AMARAL, 2007, p. 6) 

Conforme os autores citados, cada nova tecnologia que chega à escola deve

servir para inovar os modos de construção do conhecimento, neste aspecto a Lousa

Digital Interativa deve servir de mediadora entre explicações do conteúdo dadas pelo

professor  e  a  melhor  assimilação  dos  alunos,  no  processo  de  ensino  e

aprendizagem.

Em 2013,  as escolas estaduais paranaenses receberam do MEC a Lousa

Digital Interativa, que veio por meio do Programa Nacional de Tecnologia (Proinfo) –

do  Pregão  Eletrônico  72/2011,  firmado  entre  o  MEC/FNDE  e  a  empresa  CCE

DIGIBRÁS,  para  completar  o  Computador  Interativo  (Projetor  Proinfo),  recebido

anteriormente.

A  tela  é  composta  por:  01  receptor  bluetooth4 com  emparelhamento

automático; 01 transmissor bluetooth com emparelhamento automático;  02 canetas

digitais com alça para punho; 20 pontas sobressalentes para as canetas digitais com

um guia de substituição; 01 cabo USB para carga do receptor; 05 suportes metálicos

para fixação do receptor; 10 faixas adesivas para fixação; 01 DVD de instalação; 01

Manual impresso  - Guia rápido de instalação.

A  Lousa  Digital  Interativa  é  uma  ferramenta  que  projeta  a  tela  de  um

computador  em  uma  superfície  rígida.  Portanto,  ela  precisa  ser  ligada  à  CPU

(unidade central de processamento) do computador para funcionar. A lousa é um

conjunto de três elementos: lousa, projetor multimídia e computador, contudo com o

avança da tecnologia algumas lousas já possuem em seu sistema de hardware uma

4  Bluetooth  é  o nome de  uma tecnologia  de  comunicação sem fios  (wireless)  que  interliga  e  permite  a

transmissão de dados entre computadores, telefones celulares, câmeras digitais e outros dispositivos através
de ondas de rádio. Disponível em: www.significados.com.br/bluetooth/ Acesso em: jan/2016.
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acoplagem dos periféricos, às que foram disponibilizadas pelo programa PROINFO,

precisam de um computador para funcionar. 

Tudo o que se faz no computador é projetado na lousa e tudo o que se faz na

lousa aparece na tela do computador só que no lugar do mouse no nosso caso,

utilizamos a caneta  para abrir  os  programas,  desenhar,  movimentar  objetos.  Em

alguns tipos de lousa pode-se utilizar o dedo ou algum objeto. Podemos utilizar o

teclado físico ou o virtual.

A primeira Lousa Digital Interativa foi lançada no mercado por uma empresa

Canadense. “A SMART Technologies inventou a Lousa Interativa sensível ao toque

SMART Board™, em 1991”. (Revista Fator Brasil, 2009). 

Em notas para a imprensa a SMART comunicou: “Próxima geração de lousas

interativas SMART Board 600i  oferece melhor desempenho a preço mais baixo.”

(São  Paulo,  Brasil  -  fevereiro  de  2008).  Acrescentou  ainda  que  “A  SMART

Technologies anuncia o novo sistema da lousa interativa SMART Board™ 600i, [...].

O novo sistema da lousa interativa SMART Board 600i foi distribuído em março de

2008.” (SMART Inspired collaboration, 2008).

Em outra  nota  de  agosto  de  2008,  diz  que  a  “Escola  pública  de  Brasília

recebe lousa digital da SMART Technologies.” (São Paulo, Brasil - agosto de 2008) e

que  “O  Centro  de  Ensino  Fundamental  Arapoanga,  em  Planaltina,  no  Distrito

Federal, acaba de receber uma SMART Board, a lousa eletrônica interativa presente

nas escolas do primeiro mundo, e que cada vez mais fazem parte das salas de aula

do século XXI, também no Brasil.” (SMART Inspired collaboration, 2008). 

Fizemos a doação da SMART Board em virtude da necessidade dos alunos
de escolas públicas como esta em Brasília, de terem acesso à tecnologia e
poderem usufruir da aplicação dela na educação, afirmou Cláudia Franco,
diretora da Scheiner Solutions, representante exclusiva da SMART no País.
(SMART, 2008).

Para  que  a  escola  evolua  é  necessário,  entre  outras  coisas,  que  os

professores  assumam  cada  vez  mais  o  papel  de  pesquisadores,  de  pessoas

comprometidas  com a qualidade  da  educação,  isto  é,  que  aprendam a usar  as

tecnologias disponíveis  na escola,  agregando-as às suas atividades pedagógicas

visando o ensino-aprendizagem dos alunos.

Moran  (2007)  assegura  que  as  mudanças  na  educação  dependem  mais

postura dos educadores do que das novas tecnologias.



Mesmo com tecnologias  de ponta,  ainda  temos grandes dificuldades no
gerenciamento emocional, tanto no pessoal como no organizacional, o que
dificulta o aprendizado rápido. As mudanças na educação dependem, mais
do que das novas tecnologias, de termos educadores, gestores e alunos
maduros  intelectual,  emocional  e  eticamente;  pessoas  curiosas,
interessantes, entusiasmadas, abertas e confiáveis, que saibam motivar e
dialogar; pessoas com as quais valha a pena entrar em contato, porque dele
sempre saímos enriquecidos. E isso não depende só de tecnologias, [...]. As
tecnologias são uma parte de um processo muito mais rico e complexo que
é gostar de aprender e de ajudar a outros que aprendam numa sociedade
em profunda transformação. (MORAN, 2007. p. 4).

Compreendemos que numa aula convencional não é fácil para um professor

atingir todos os alunos com suas explicações, devido às diferenças individuais, pois

na sala de aula há uma variedade de estereótipos diferentes no quesito de facilidade

para  a  assimilação  e  aprendizagem,  existindo  os  auditivos,  os  visuais  e  os

cinestésicos. Com a utilização da Lousa interativa pode-se proporcionar aulas mais

interessantes, interativas, criativas e participativas.

Os  materiais  produzidos  com  os  recursos  da  lousa  digital  conseguem
abranger  múltiplos  estímulos,  como  a  audição,  a  visão  e  o  tato;
considerando que as pessoas possuem diferentes estilos de aprendizagem
e que aprendem com mais eficiência se mais de um sentido for mobilizado
(NAKASHIMA; BARROS; AMARAL, 2009).

A Lousa Digital  possibilita  a  incorporação da linguagem audiovisual  o  que

torna  as  aulas  mais  dinâmicas  e  prazerosas,  aproximando-as  da  realidade  dos

alunos visto  que estes fazem uso das mais variadas mídias no seu dia a dia.  A

utilização dos diversos aplicativos e o  acesso a Internet,  na  prática pedagógica,

favorecem a interação entre professor e aluno, fazendo com que estes saiam da

forma  passiva  de  ouvintes  e  passem  a  expressar  sua  própria  criatividade,

participando ativamente das aulas, pois a ferramenta possui uma galeria vasta de

imagens específicas das áreas do conhecimento.

O professor poderá elaborar suas aulas e trazê-las prontas em um pendrive,

podendo utilizar-se de softwares como: gimp, geogebra, aplicativos em animações,

vídeos,  filmes,  slides e músicas, assim como também disponibilizar as aulas por

meio da internet ou pelas mídias graváveis para que os alunos a explorem em seus

equipamentos tecnológicos. Utilizando a Lousa Digital o professor e alunos podem

produzir objetos de aprendizagem de forma colaborativa e multidisciplinar. 



3. ABORDAGEM METODOLÓGICA

A Implementação do Projeto esteve voltada para a formação dos profissionais

da educação do Colégio Estadual Ulysses Guimarães de Foz do Iguaçu, para o uso

da  tecnologia  “Lousa  Digital  Interativa”  de  forma lúdica  e  motivadora,  buscando

alternativas  e  práxis  pedagógicas  plausíveis  de  interação  e  mediação  dos

conhecimentos. Foi realizada no período de 21 de julho de 2015 a 13 de agosto de

2015, em forma de grupo de estudos. 

O Grupo de Estudo: “Lousa Digital Interativa, suas contribuições e desafios

para  os  Profissionais  da  Educação”,  objetivou  propiciar  aos  Profissionais  da

Educação  do referido estabelecimento de ensino conhecer a utilização da “Lousa

Digital Interativa” enquanto ferramenta de apoio para o trabalho docente. Isso devido

a necessidade dos professores de incorporarem em sua prática pedagógica, uma

nova  maneira  de  ensinar,  isto  é,  fazer  uso  de  novas  metodologias  e  de  novas

tecnologias. No entanto, os adolescentes e as crianças fazem uso das mais variadas

mídias e essa facilidade ao acesso às novas tecnologias influencia na formação,

tornando-os mais ativos e exigentes. 

O Curso ocorreu no Laboratório de Informática do Colégio e contou com 16

participantes, divididos em dois Grupos: A e B. Os encontros foram semanais de 4

horas por  Grupo e cada Grupo teve dezesseis horas presenciais  e  oito  horas a

distância,  totalizando  vinte  e  quatro  horas.  Os  participantes  aprenderam  a

montagem, calibração e manuseio das ferramentas da Lousa Digital e interagiram

com  ela  descobrindo  as  possibilidades  que  ela  oferece:  inserção  de  imagens,

gráficos,  vídeos,  buscas  na  internet,  entre  outros.  Foram  utilizados  textos  para

fundamentar  a  importância  de  utilizar  as  tecnologias  como  instrumento  didático-

pedagógico. Após o desenvolvimento desta proposta os participantes se propuseram

a utilizar a Lousa Digital para tornar as aulas mais instigantes e dinâmicas. Segue

em síntese, uma breve descrição das ações de implementação:

Primeiro encontro: “Lousa Digital Interativa”: foi realizada a apresentação e

exposição do projeto PDE ao público-alvo, abordando objetivos, dificuldades, metas

e expectativas; em relação ao curso; a Leitura e discussão do texto do autor Hugo

Assmann:  “A  metamorfose  do  aprender  na  sociedade  da  informação”;  com

Apresentação de slides,  mostrando o que é a Lousa Digital  e  sua usabilidade e

também foi apresentado o conjunto ( os equipamentos) da Lousa Digital;



Segundo encontro:  “Ferramentas da Lousa Digital  Interativa para uso off-

line”, nesse encontro demonstramos aos cursistas como procederem  na montagem

e calibração da Lousa Digital Interativa. Apresentamos ao grupo as ferramentas de

interatividade da Lousa Digital Interativa e  cada cursista pode explorar e utilizar as

ferramentas  da  Lousa  Digital.  Também  incentivamos  o  aproveitamento  desse

recurso  disponível  na  escola  para  o  uso  pedagógico  em  reuniões  de  pais  e

professores. Outra atividade relevante foi a Leitura e discussão do texto da autora

Vani  Moreira  Kenski:  “Aprendizagem  mediada  pela  tecnologia”.  Nesse  encontro

solicitamos  uma  atividade  para  ser  desenvolvida  à  distância,  que  consistia  em

elaborar aulas da respectiva disciplina de cada cursista, utilizando as ferramentas de

interatividade off-line da Lousa Digital Interativa, para  apresentarem   no próximo

encontro ao grupo de estudos.

Terceiro encontro:  “Ferramentas  da Lousa Digital  Interativa  para  uso on-

line”: Esse encontro teve como objetivo mostrar os objetos de aprendizagem que

existem no Portal  dia  a dia  Educação e outros  portais  de Educação.  Com isso,

possibilitou  a  cada  componente  do  grupo,  a  utilização  destes  ambientes  de

aprendizagem,  também  incentivar  a  utilização  das  ferramentas  on-line  para

desenvolver uma aula. Realizamos a  leitura e discussão do texto do autor José

Moran: “As mídias na educação” que resultou em  discussões  sobre os pontos mais

relevantes  do  texto.  Em  seguida  houve  as  apresentações  das  aulas  off-line,

elaboradas  na  atividade  à  distância,  para  o  grande  grupo,  momento  em  que

compartilharam experiências. Ainda nesse encontro, solicitamos outra atividade à

Distância:  elaborar  aulas  da  respectiva  disciplina,  utilizando  as  ferramentas  de

interatividade  on-line  da  Lousa  Digital  Interativa,  para  apresentar   no  próximo

encontro.

Quarto encontro: “O uso da Lousa Digital Interativa como diferencial na sala

de  aula”:  Realizamos  a  leitura  e  discussão  do  texto  da  autora  Marília  Gerlane

Guimarães da Silva: “Educação e professor diante do uso das novas tecnologias”,

na sequência, surgiram reflexões a partir do texto. Após as discussões, iniciaram-se

as apresentações  das aulas on-line para o grande grupo, elaboradas anteriormente

na atividade à distância, ao grupo.

Para  finalizar,  solicitamos  aos  participantes  que  escrevessem  a  respeito

dessa experiência, fazendo apontamentos pertinentes à temática, avaliando em que

medida  houve  avanços  para  a  prática  pedagógica.  Após  essa  produção  em



particular de um relato de curso, houve cumprimentos e agradecimentos entre os

integrantes e professora PDE, também à equipe pedagógica e à direção escolar pelo

apoio dado à realização do curso.

4. RESULTADOS DA IMPLEMENTAÇÃO

Durante  a  Implementação  do  Projeto,  os  participantes  aprenderam  a

montagem, calibração e manuseio das ferramentas da Lousa Digital e interagiram

com  ela  descobrindo  as  possibilidades  que  ela  oferece.  Em  cada  encontro  foi

realizada a leitura e discussão de um texto para fundamentação teórica acerca da

importância de utilizar as tecnologias como instrumento didático-pedagógico em sala

de aula, além de  se estender também para reuniões, palestras, apresentações e

outras atividades da comunidade escolar. É preciso mostrar também a comunidade

escolar  e  familiares  que,  com  o  advento  da  internet,  a  mudou  a  sociedade  e

consequentemente a forma de se comunicar, transformando atividades tradicionais

em atividades mais dinâmicas. 

Com a transformação da sociedade veio a necessidade de mudança também

na educação. 

Conforme considerações de Kenski (2005):

Os  temas  “educação  e  comunicação”  são  complexos  e  amplos.  As
possibilidades de exploração e estudos das interfaces entre duas grandes
áreas  do  conhecimento  são  inesgotáveis.  Educação  e  comunicação  são
necessidades exigidas em todos os campos em que prevalecem as relações
humanas e técnicas (KENSKI, 2005, pg.648).

A comunidade escolar,  juntamente com os familiares também devem fazer

parte  das  interações  da  escola,  observando  como  são  realizadas  as  atividades

pedagógicas com o uso das tecnologias.

Durante a Implementação do Projeto, foram realizadas Atividades à Distância,

a  qual  os  cursistas  deveriam  elaborar  aulas  de  suas  respectivas  disciplinas,

utilizando  as  ferramentas  de  interatividade  disponíveis  no  ambiente  midiático,

inclusive pela Lousa  Digital Interativa, para apresentar ao grupo no outro encontro

de formação. 



Assim podemos visualizar na Figura-01, um  Professor cursista da disciplina

de  Educação  Física  apresentando  sua  aula  off-line  aos  colegas.  Detalhando  o

conteúdo escolhido com mais recursos visuais, demonstrando a importância dessa

ferramenta durante a prática pedagógica. 

A  praticidade  em  transmitir  e  explicar  determinados  assuntos  faz  um

diferencial  durante  a  aula,  harmonizando-se  com  as  cores  e  imagens  que  são

possibilitadas. E se para o professor causou curiosidade e possibilitou a produção de

inúmeras atividades, para o aluno a expectativa desenvolvimento será ainda maior.

Figura-01 professor de Ed. Física com o conteúdo Atividade Física

Fonte: arquivo pessoal da autora

As  possibilidades  de  produções  de  planos  de  aulas  usando  a  LDI

entusiasmaram  os  participantes,  que  atentamente  observaram  e  assistiram  as

apresentações dos colegas cursistas. Os olhares atentos à tela demonstravam que

o “novo e diferente”  é possível de ser trabalhado, com empenho e principalmente

receptivos  às  novas  tecnologias,  motivando  os  educandos  a  perceberem  a

importância dessa ferramenta em favor da Educação.

Na  Figura-02,  temos  a  professora  cursista,  da  disciplina  de  Ciências,

apresentando  sua  aula  off-line  (utilizando  os  recursos  da  própria  Lousa  Digital),

sobre o Sistema Solar aos seus colegas de curso. 



Figura 02 - Professora de Ciências com o conteúdo Sistema Solar.

Fonte: arquivo pessoal da autora

Os recursos oferecidos por essa ferramenta são vários, o que facilita para

todas as áreas do conhecimento,  trazendo para a aula o dinamismo das figuras

geométricas. No caso em específico, a disciplina de matemática, que por  vezes

estigmatizada pelo rótulo de “a mais difícil”, ou “o terror” da vida dos estudantes,

pode usar de estratégias com a Lousa Digital  que desmistificam os preceitos do

senso comum.

            Figura 03 - Professora de Matemática com o conteúdo Polígonos

Fonte: arquivo pessoal da autora
 



Podemos visualizar um exemplo disso na Figura-03, uma professora cursista,

da disciplina de Matemática,  apresentando aos seus colegas de curso,  sua aula

sobre a  soma dos ângulos internos de um polígono, para alunos do sétimo ano,

utilizando os recursos da própria Lousa Digital.

No decorrer da Implementação do Projeto na Escola, em cada encontro foi

feito a leitura e discussão de um texto para fundamentar a importância de utilizar as

tecnologias como instrumento didático-pedagógico. 

Nas constatações de  Belloni (2001, p. 27) os professores são os mesmos,

todavia, os alunos não são mais os mesmos, é preciso que os educadores também

acompanhem as mudanças:

                     Do livro ao quadro de giz à sala de aula informatizada e on-line a escola
vem  dando  saltos  qualitativos,  sofrendo  transformações  que  levam  de
roldão  um  professorado  menos  perplexo,  que  se  sente  muitas  vezes
despreparado  e  inseguro  frente  ao  enorme  desafio  que  representa  a
incorporação  das  TIC  ao  cotidiano  escolar.  Talvez  sejamos  os  mesmos
educadores mas nossos alunos já não os mesmos (BELLONI,2001, pg.27).

A partir  do que a autora destaca,  observa-se que realmente incorporar  as

TICs na Educação é um grande desafio, principalmente para os professores que

ainda  relutam  em usá-las  nas  práticas  pedagógicas.  Para  tanto,  os  referenciais

teóricos  viabilizaram  o  contraponto  das  argumentações.  Com  isso,  foi  possível

debater acerca do uso das tecnologias e as adversidades encontradas no espaço

escolar.

Na  Figura-04,  aparecem os  professores  cursistas  da  Turma B,  fazendo  a

leitura e discussão do texto que fundamenta o encontro. 

Figura 04 – Grupo de implementação

Fonte: arquivo pessoal da autora



As  leituras  foram  fundamentais,  pois  alguns  cursistas  passaram  a

compreender melhor e diferenciar certos termos ligados a essa área, até mesmo

conversavam  sobre  como  planejar  as  aulas  de  maneira  que  a  Lousa  Digital

contribuísse nas estratégias de aprendizagem, sem se tornar o principal  foco da

aula.

5. AS REFLEXÕES SURGIDAS NO GTR–GRUPO DE TRABALHO EM REDE

A Implementação do meu Projeto na Escola foi realizada no período de 21 de

julho a 13 de agosto de 2015, data anterior ao Grupo de Trabalho em Rede-GTR,

que ocorreu no período de 31 de agosto a 02 de dezembro de 2015. Na plataforma

ado  GTR  foi  apresentado  o  Projeto  de  Intervenção  Pedagógica  na  Escola,  a

Produção Didático-pedagógica, a Implementação do Projeto e dois artigos para o

aprofundamento  teórico  dos  cursistas.  Esse  material  disponibilizado  on-line,

possibilitou as leituras e discussões entre professores cursistas de diferentes áreas

do conhecimento e regiões do estado do Paraná.

No  desenvolvimento  dos  módulos  do  GTR,  observamos  pelas  interações

realizadas e postagens acerca da temática que este trabalho proporciona subsídio

aos professores da Rede Pública de Ensino em todas as áreas do conhecimento.

Destacamos algumas das postagens retiradas do Fórum-3, Atividade 11: Mediações

possíveis, do GTR da Professora Tutora Maria Izabel Quevedo Martins, os relatos

dos  participantes  serão  identificados  por  numeração,  conforme  a  ordem  dos

mesmos posta na plataforma:

                                   Professora Izabel
Achei  excelente  o  relato  da  implementação  do  projeto  de  intervenção.
Sabemos que as tecnologias estão sendo implantadas e os alunos cada vez
mais em contato com elas,  sendo assim a incorporação da lousa digital
dentro da escola como um processo educativo vai ser de grande valia para
com  os  alunos,  tornando  uma  aula  mais  diferenciada.  Cabe  a  nós
professores  também nos  capacitar  para  que  possamos  desenvolver  um
trabalho  significativo  com  os  alunos.  Agradeço  pela  oportunidade  de
participar do seu projeto, pois todo esse estudo está contribuindo muito no
meu  trabalho  desenvolvido  com  alunos  que  apresentam  necessidades
especiais  e  tenho  certeza  que  eles  vão  ser  muito  beneficiados  com  a
implantação da lousa digital nas escolas.  Abraços (Professora-7)

Conforme o exposto pelo cursista  (professor-7),  os professores admitem a

importância  das  tecnologias  em  sala  de  aula,  também  que  depende  muito  do



interesse dos profissionais da Educação em buscar capacitações voltadas para o

uso dos recursos tecnológicos contribuindo para a prática pedagógica, inovando na

metodologia de cada disciplina.

Olá Professora Izabel
Seu  relato  de  implementação  é  muito  rico,  apresenta  uma  linguagem
agradável e clara o que favorece o entendimento do mesmo. Outra questão
fundamental  é  a  informação  e  interação  sobre  o  tema  proposto,  fazer
leituras  complementares,  cruzar  diferentes  pontos  de  vista  é  muito
enriquecedor, suas sugestões de leituras são interessantes e práticas.
Um abraço. (Professora-8)

Outro aspecto relevante nas declarações dos colegas e evidente no relato do

cursista  apresentado  acima  (Professora-8),  é  a  interação  que  o  tema  trouxe,

aproximando os profissionais da Educação através das postagens e debates, bem

como pela elaboração de itens para discussões pertinentes, sugeridas pelo cursista-

GTR.

Feita a leitura do seu Relato da Implementação do Projeto de Intervenção, o
considerei  importante  pela  proposta  atualizada  e  dentro  da  perspectiva
inovadora na forma de ensinar. A implementação do mesmo considerei de
acordo  com o  Projeto  de  Intervenção  e  também com possibilidades  de
ampliação  do  uso  da  Lousa  Digital  por  todos  os  atores  do  processo
pedagógico de sua escola.
As  atividades  propostas  na  implementação  são  valiosas  e  acredito  que
devam ser  analisadas  pelos  professores  participantes  de  seu  projeto  e
também nas escolas dos participantes destes GTR para perceber as várias
possibilidades de aprendizagem. (Professora-9)

        As possibilidades de aprendizagem foram discutidas no decorrer  do

GTR, cada participante teve seu tempo, vez e voz para a colocação de experiências

e sugestões  acerca do tema,  como se observa  no relato  acima,  (Professora-9).

Assim, de certa forma foi  acontecendo a socialização dos saberes e a interação

entre educadores preocupados em como fazer usos dos recursos tecnológicos, em

especial a Lousa Digital. 

O curso que estamos fazendo é de muita importância para todos nós, pois
nos  apresenta  muitas  possibilidades  de  aprimoramento  do  trabalho
pedagógico. Um dos aspectos mais relevantes, no meu ponto de vista, é a
conscientização da necessidade do uso da LDI que está nas escolas. O
recurso  pode  contribuir  para  o  interesse  do  aluno  e  melhorar  sua
aprendizagem. Concordo que nossa tutora se esmerou e foi muito feliz nas
escolhas dos materiais disponibilizados. (Professora-15)



A  questão  do  aperfeiçoamento  profissional  é  muito  recorrente  no  GTR,

conforme  relato  acima  (Professora-15),  os  participantes  solicitam  mais

acompanhamento nesse sentido e o uso da LDI (Lousa Digital Interativa), por parte

das instâncias que viabilizam as capacitações, pois algumas escolas receberam o

equipamento, nesse caso a Lousa Digital Interativa, e poucos profissionais sabem

fazer uso, ou ainda não está em funcionamento, devido a  problemas diversos.

As leituras propostas nos materiais complementares do GTR contribuíram de

forma significativa, pois para muitos educadores o tema ainda parece ser “novo” e

despertou grande curiosidade. Assim, conforme foram lendo e debatendo, também

houve  um  desenvolvimento  maior  na  produção  de  tópicos  argumentativos,

instigando os outros colegas a discorrerem sobre o assunto, conforme atividades

solicitadas durante a realização dos Módulos 01, 02  e 03.

 A seguir, apresentamos o relato de um cursista (Professor-18) que destaca a

importância  da  temática  e  das  leituras  feitas  nesse  período,  as  quais  também

contribuíram para o seu aperfeiçoamento, servindo de aporte teórico para sua tese,

o que podemos comprovar com seu depoimento no diário de avaliação  do curso.

Na minha opinião, os pontos mais significativos que percebo na proposta
super inovadora,  são as leituras que aconteceram na implementação do
projeto,  destaco  isso  porque,  a  leitura  ainda  é  a  nossa  maior  arma  na
transformação da educação. Por isso, reitero aqui as obras para reforçar e
relembrar  e  incitar  aos  participantes  do  fórum  as  releituras  das  obras
sugeridas pela Izabel:
-Leitura e discussão do texto do autor Hugo Assmann: “A metamorfose do
aprender na sociedade da informação”; 
-Leitura e discussão do texto da autora Vani Moreira Kenski: “Aprendizagem
mediada pela tecnologia”; 
-Leitura  e  discussão  do  texto  do  autor  José  Moran:  “As  mídias  na
educação”; 
-Leitura e discussão do texto da autora Marília Gerlane Guimarães da Silva:
“Educação e professor diante do uso das novas tecnologias”;
Izabel, gostei das sugestões e as que eu não conhecia entraram na minha
tese que entrego para a qualificação em três semanas. ( Professor-18)

Também metodologias  com o  uso  da  LDI  aproximam o  conhecimento  do

aluno  de  forma  lúdica  e  participativa  como  destaca  em  sua  fala  um  professor

cursista- GTR (Professor-19) para outra colega de curso:

 Professora, realmente  a lousa digital traz uma inovação aos métodos de
ensino.  Ela  torna  possível  aproximar  o  conhecimento  do  aluno  de  uma
maneira lúdica e participativa. É necessário o empenho de todos pois esses
aparatos tecnológicos muitas vezes ficam inutilizados na escola por falta de



conhecimento,  de espaço e de estrutura  para  o  uso dos  mesmos.  Bom
trabalho! (Professor-19)

De acordo com as considerações e comentários postados pelos professores

cursistas  do  GTR,  podemos  perceber  que  o  material  produzido  para  o  PDE  e

socializado   foi de grande valia, pois motivou os mesmos para  a pesquisa e busca

de   informações  a  respeito  da  tecnologia  apresentada “Lousa  Digital  Interativa,

despertando  nos  mesmos  o  interesse  em  produzir  planos  de  aulas  com

metodologias diferenciadas, instigando e incentivando os alunos para o aprendizado

com a contribuição dos recursos tecnológicos, superando o senso comum de que as

tecnologias atrapalham a prática pedagógica. Nesse aspecto é muito importante a

capacitação e conhecimento do professor, harmonizando conteúdo e tecnologia em

sua metodologia de sala de aula. As contribuições do GTR serviram também para

refletirmos sobre nosso trabalho de PDE e a própria prática pedagógica.

 6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O objetivo do Projeto de Intervenção Pedagógica foi oportunizar capacitação

sobre o uso da Lousa Digital Interativa nas salas de aula para os profissionais da

educação, do Colégio Ulysses Guimarães, Ensino Fundamental e Médio de Foz do

Iguaçu-PR. Assim, também como a mediação dos conteúdos na práxis docente, com

vistas a aumentar a motivação e interação dos alunos. 

No decorrer da implementação observamos o bom desempenho do grupo de

estudo, demonstrando interesse e espírito investigativo para a pesquisa, refletindo

num olhar  mais crítico para dentro da escola e em especial  para a melhoria na

prática  pedagógica.  As  discussões  sobre  os  referenciais  teóricos  estudados

ofereceram suportes para compreender e elaborar planos de aula usando a Lousa

Digital como ferramenta auxiliadora, acrescentando a metodologia de sala de aula

novas  estratégias.  Através  das  produções  de  planos  de  aula  solicitados  aos

cursistas  durante  o  grupo  de  estudos  serviram  na  prática  para  o  professor

desenvolver outros, garantido mais dinamismos e inovação às aulas.

O  projeto  de  intervenção  pedagógica  na  escola  proporcionou  além  da

utilização da Lousa Digital nas salas de aula, a mediação dos conteúdos na práxis

docente, com vistas a aumentar a motivação e interação dos alunos; estimulando à

aplicação de novas metodologias de ensino-aprendizagem, utilizando a Lousa Digital



e  o  incentivo  a  criação  dos  professores  de  objetos  de  aprendizagem  e  para  a

descoberta das inúmeras possibilidades que a Lousa Digital oferece. 

O uso da Lousa Digital Interativa contribui para  melhorar a qualidade de vida

dos professores, pois o trabalho de uma manhã inteira resume-se a minutos com a

Tela Digital, o conteúdo poder ser vistos em outras dimensões, com ampliação de

imagens e outros recursos disponíveis. Assim, é possível unir uma tecnologia tão

antiga e simples como a lousa, o chamado quadro-negro ou branco à tecnologia

mais recente, fascinante e de grande utilidade como a Internet.

De acordo com relatos de professores cursistas do grupo de estudos, que

colocaram em prática as atividades desenvolvidas durante a implementação, a LDI

tornou as  aulas  mais  interessantes  e prazerosas,  despertou  maior  interesse nos

adolescentes  em  aprender,  utilizou  menos  o  quadro  negro  e  giz,  melhorou  a

interação professor-aluno, tirou o aluno da forma passiva de ouvinte, ofereceu  aos

alunos  maior oportunidade de se expressarem e buscarem respostas em outros

ambientes de estudos, entre outros. 

A experiência de trabalhar com os colegas professores implementando nosso

projeto PDE foi edificante, a troca de experiências e os debates foram relevantes

para análise das ações propostas, bem como as contribuições para a melhoria na

prática  pedagógica  dos  participantes.  Também  durante  esse  tempo  de  estudos,

observamos a prática pedagógica com um olhar mais crítico, percebendo em que

medida a Lousa Digital  contribui  para  a qualidade de vida do professor  e  como

colaborou para aulas mais dinâmicas  e interessantes.  Ter participado do PDE foi

uma experiência singular em nossa carreira profissional, o aprofundamento teórico,

a implementação, a interação e socialização dos saberes com o grupo de estudo e

professores  cursistas  do  GTR  no  proporcionaram  reflexões  acerca  do  uso  das

tecnologias em sala, em específico, a Lousa Digital. 

Os  resultados  da  implementação  apontaram  para  aspectos  positivos  em

relação  ao  uso  da  LDI,  conforme  considerações  dos  cursistas.  O  uso  das

tecnologias em sala é um recurso interessante e disponível na maioria das escolas

da rede estadual  de ensino do estado do Paraná,  portanto,  o  funcionamento da

mesma  dependerá  do  interesse  dos  gestores  em  inovar  e  principalmente  do

professor em repensar a práxis.
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