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RESUMO: Este artigo tem por objetivo apresentar o resultado dos estudos, pesquisas e atividades 
práticas desenvolvidas no Programa de Desenvolvimento Educacional – PDE, pelo Governo do 
Estado do Paraná. O tema central é a contribuição das tecnologias da informação e comunicação no 
processo de construção do conhecimento, a partir dos recursos tecnológicos e metodológicos 
disponíveis na escola pública do Estado do Paraná. A partir de um referencial teórico focado nas 
políticas públicas, nas diretrizes pedagógicas do sistema educacional paranaense, no que concerne 
as tecnologias da informação e comunicação e em função das dificuldades detectadas na escola, 
desenvolveu-se um material didático, tipo mídia, no formato CD-ROM, com sugestões de recursos 
tecnológicos e metodologias apropriadas para a construção do conhecimento em sala de aula. O 
projeto de intervenção ocorreu no Colégio Estadual Wolff Klabin – Ensino Fundamental, Médio, 
Normal e Profissional do Núcleo de Educação de Telêmaco Borba – Paraná. O trabalho foi 
desenvolvido junto aos educadores, estudantes do Curso Normal e demais profissionais da rede 
pública do Estado do Paraná. As atividades realizadas foram acompanhadas sistematicamente pelo 
Grupo de Apoio ao professor PDE, Grupo de Trabalho em Rede e equipe pedagógica do 
estabelecimento de ensino. 
 
Palavras-chave: 1. Tecnologias educacionais 2. Construção do Conhecimento 3.  Metodologia de 
ensino  
 
Abstract: This article aims to present the results of studies, resarches, practical activities developed in 
the Program for Educational Development -PDE-by the Government of the State of Parana. The 
central theme is the contribution of information technology and communication in the process of 
knowledge construction, from the methodological resources available in the public schools of the 
Parana's state. From a theoretical focused in public politics, educational guidelines in the educational 
system of the State of Parana that regards information technology and communication beside the 
difficulties found at school, it was developed a educational material as midia-CD-ROM, with 
suggestions about technological resources and apropriate methodologies to the construction of 
knowledge in the classroom. The intervention project ocurred in the Wolff Klabin State College- 
Elementary, Middle, Normal and Professional Education Center of Telêmaco Borba - Parana. The 
work was carried out to educators, students of the Normal Course and others professionals from the 
system public of Parana's state. The activities were systematically accompanied by the Support Group 
for the teacher PDE, Working Group on Network and pedagogical staff of the school. 
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1 INTRODUÇÃO: 
 

 

 A qualidade do trabalho pedagógico desenvolvido pelo educador 

paranaense depende de uma série de fatores que contribuem para o sucesso da 

educação pública. Em tempos de grandes transformações na sociedade moderna e 

de novas descobertas científicas, surgem tecnologias e metodologias que oferecem 

ao Professor uma organização didática que propicie ao estudante a apropriação dos 

conhecimentos necessários para constituí-los cidadãos. 

 Diante dos investimentos, realizados pelo atual Governo do Estado do 

Paraná, em recursos para a escola pública, colocando o Estado na vanguarda da 

educação nacional, percebemos a necessidade de investigar e analisar a 

importância destes recursos tecnológicos, assim como, quais os métodos e técnicas 

de ensino que possibilitam um trabalho pedagógico de qualidade, condizente com as 

necessidades do Curso de Formação de Docentes, preparando os futuros 

educadores para atuarem em uma sociedade tecnológica e integrada globalmente. 

 Este trabalho é resultado das pesquisas e estudos realizados durante a 

nossa participação no Programa de Desenvolvimento Educacional – PDE, de 

formação continuada e de valorização dos Professores - da Rede Pública Estadual 

de Ensino do Estado Paraná, o qual numa importante parceria com o Ensino 

Superior faz do conhecimento docente o seu ponto de convergência maior de 

articulação com a práxis e do retorno do professor da Educação Básica às 

atividades acadêmicas de sua área de formação inicial, propiciando condições de 

atualização e aprofundamento de seus conhecimentos teórico-práticos. 

Em 2008 realizamos as atividades de integração teórica-prática, 

principalmente pela Universidade Estadual de Ponta Grossa, propiciando reflexão 

sobre a ação docente, desenvolvendo vários estudos sobre as contribuições que as 

tecnologias da informação e comunicação proporcionam na construção do 

conhecimento em sala de aula, fundamentados pelas diretrizes curriculares do 

Estado do Paraná, orientadas pela Profª Ms Elenice Parise Foltran do Departamento 

de Educação da referida Instituição de Ensino Superior, com base na teoria da 

atividade de Vygotsky. 

Através da pesquisa-ação escolhemos como instrumento de coleta de dados 

vários recursos, em diferentes grupos de atuação. Analisamos e discutimos os 
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resultados do trabalho docente, realizado com alunos e profissionais da educação 

no item a práxis na escola pública. 

Tendo em vista as dificuldades detectadas em nossa escola, elaboramos um 

material didático, como sugestão para educadores, estudantes do Curso Normal e 

demais profissionais da rede pública do Estado do Paraná. Este material, no formato 

de uma mídia em CD-ROM, foi aplicado e avaliado durante a implementação 

pedagógica junto à escola, no primeiro semestre de 2009, pelo professor PDE, pelo 

Grupo de Apoio ao professor PDE e Grupo de Trabalho em Rede. Este material foi 

utilizado como um recurso metodológico em nossa ação docente, seus detalhes são 

analisados no item da metodologia empregada. 

Apresentamos na análise de dados um recorte do resultado das pesquisas 

realizadas, sobre o uso da TV Multimídia, como um dos recursos pedagógicos mais 

eficientes no cotidiano da sala de aula. O artigo completo foi publicado nos 

Congressos da PUC/PR e da UTFPR. 

Em considerações finais discutimos os resultados das atividades propostas e 

realizadas. Refletindo sobre a práxis, percebemos a importância do programa PDE 

junto ao educador da escola pública no Estado do Paraná, oportunizando o estudo e 

a aplicação de pesquisas em sala de aula. Constatamos a necessidade de 

continuidade dos estudos na área de mídias, de aprofundamento de técnicas 

pedagógicas, como a dos mapas conceituais, da WebQuest entre outras, assim 

como, o planejamento do roteiro de trabalho do professor, incluindo recursos como a 

TV Multimídia e os laboratórios de informática. 

 
 
2 AS TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS 
 

 

 A complexidade deste tema nos levou a pesquisar outros assuntos 

estritamente relacionados com nosso objeto de estudo, tais como a inclusão digital, 

os direitos autorais e a ética na rede mundial de computadores, as inovações 

tecnológicas implantadas na rede pública do Estado do Paraná e sua relação com 

os métodos de ensino. 
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2.1 A inclusão digital pelas tecnologias educacionais 

 

Entendemos que inclusão digital é a apropriação de conhecimentos 

referentes à tecnologia da informação e comunicação disponíveis na sociedade atual 

e na escola. 

O Governo Federal, desde 2003, através do Programa SERPRO de Inclusão 

Digital (PSID), busca promover a inclusão das comunidades excluídas do universo 

das Tecnologias da Comunicação e Informação – TIC, concentrando-se em dois 

eixos: 

 
Utilizar efetivamente o Software Livre, viabilizando seu uso e a apropriação 
das novas tecnologias pela sociedade; e 
Propiciar o atendimento das necessidades das comunidades, a formulação 
de políticas públicas, a criação de conhecimentos, a elaboração de 
conteúdos apropriados e o fortalecimento das capacidades das pessoas e 
das redes comunitárias. (SERPRO, 2009) 

 

A apropriação deste tipo de conhecimento requer oportunidade de acesso a 

vários tipos de tecnologias. A maioria da população tem acesso aos meios de 

comunicação de massa, tais como televisão, rádio, aparelhos de som, onde não há 

quase interação entre as partes (emissor e receptor), seu processo é unidirecional. 

 
A televisão aparece em quase todos os lares urbanos, 98%; seguida pelo 
rádio, com 87% e telefone celular, com 76%. A tendência de queda no 
número de telefones fixos e do crescimento da posse de celulares foi 
novamente registrada, indicando uma mudança de comportamento do 
usuário. [...] Considerando o resultado consolidado “Total Brasil”, que 
engloba os números da área urbana e rural, atualmente, 25% dos domicílios 
possuem computador e o acesso à Internet foi identificado em 18% das 
casas. [...] as principais barreiras para a posse e o uso dos PCs são: o 
custo, citado por 75% dos respondentes; a falta de necessidade e de 
interesse, com 34%; e a falta de habilidade, com 29% das citações. (S2 
COMUNICAÇÃO INTEGRADA, 2009) 

 

Na comunicação de massa há poucas possibilidades do exercício pleno da 

cidadania, pois o usuário ouve e vê o que o meio de comunicação sugere, sob a 

ótica de quem emite a informação/comunicação. Analisando os índices da citação 

acima onde 98% da população têm acesso a televisão e 87% ao rádio. O celular é 

um tipo de comunicação síncrona, totalmente interativa, hoje utilizada principalmente 

para comunicações pessoais por 76% ao celular e apenas 18% acessam a internet, 

devido a várias barreiras 
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Ao contrário dos meios de comunicação de massa, a informática possibilita 

ao usuário a interação com a fonte de informação, através da publicação de opiniões 

e questionamentos, o indivíduo pode manifestar-se favoravelmente ou não, a quase 

tudo aquilo que lhe é apresentado, publica instantaneamente suas pesquisas, idéias, 

compartilham imagens, diários pessoais, produzem textos coletivos, etc. 

 
As elites as utilizam exaustivamente muito tempo antes da sua 
popularização. Isto poderia ser considerado um problema se a tecnologia da 
informação não fosse fundamental para a ampliação da capacidade de 
decidir, conhecer e pensar. [...] O compartilhamento do software e dos 
demais produtos da inteligência coletiva é decisivo para a democratização 
dos benefícios tecnológicos e precisa ser incentivado. (SILVEIRA, 2003, p. 
23, 45) 

 

Infelizmente, grande parte da população brasileira ainda não tem acesso a 

este meio de comunicação em seus lares, devido ao custo, citado por 75% dos 

respondentes na pesquisa do S2 Comunicação Integrada, 2009, mas o Governo 

Federal e Estadual vem investindo e priorizando nesta área, através de 

investimentos em recursos tecnológicos, programas de incentivo ao barateamento 

dos equipamentos, de capacitação a educadores e comunidades, através dos 

telecentros. Tem-se intensificado a divulgação do software livre, inclusive o Governo 

Federal o implantou em todo o seu sistema tecnológico. Muitas linhas de crédito vêm 

sendo criada, tanto pelos órgãos públicos, assim como pelas grandes redes de 

comercio, para o acesso a estes equipamentos, como, por exemplo, a nova linha de 

net book, no formato de um pequeno caderno, com apenas 10’ 

Acompanhando o programa de informatização da rede pública, observamos 

que não basta colocar o equipamento na escola, é necessária uma ação mais 

efetiva. A inclusão digital deve envolver primeiramente os profissionais da educação, 

para que os estudantes da rede pública possam ser incluídos e, por conseguinte, a 

população brasileira. 

Para que a inclusão digital torne-se uma forma de exercício da cidadania, o 

cidadão deve apropriar-se desses conhecimentos e ter acesso a esses recursos, 

podendo interagir nas suas variadas formas. Atualmente o Governo do Estado do 

Paraná disponibiliza os laboratórios de informática na comunidade escolar e  

telecentros com acesso a internet nos municípios, geralmente em conjunto com as 

bibliotecas públicas. Hoje é preciso participar, acessar os serviços públicos, as 

informações de sua comunidade, estado e país, ser um cidadão. A inclusão pode 
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promover a democratização da sociedade e esse trabalho inicia na escola. 

 
2.2 A importância em discutir a questão dos direitos autorais e a ética no 
ciberespaço4 

 

As formas de comunicação veiculadas pela internet possuem um grau 

variado de interatividade, pressupondo vários comportamentos humanos, mas o 

único comportamento que podemos controlar na rede é o nosso e a moeda corrente 

na internet, o que regula todo esse processo é a credibilidade, segundo Matarazzo, 

1999. p.18. A criação de páginas na internet, participação de comunidades virtuais, 

fóruns, chat, entre outros, está acessível a todo cidadão.  De qualquer lan-house ou 

computador com acesso a internet o internauta pode acessar a web, mas a questão 

que nos leva refletir é: 

 Qual o grau de consciência que as pessoas possuem sobre o que 

acessam e postam na internet? 

 O usuário da web percebe que as páginas on-line podem representar os 

ideais de uma classe social ou de um segmento da sociedade? 

A liberdade de expressão, que nos assegura a Constituição Federal do 

Brasil, envolve questões legais, como os direitos autorais, a ética e a 

invasão/evasão da privacidade das pessoas. Podemos dizer que a privacidade 

pessoal era defendida categoricamente antes dos meios de comunicação de massa 

se popularizar, como foi inicialmente com o rádio, a TV e agora a internet, mas 

parece que atualmente este limite está muito frágil, as pessoas simplesmente 

abriram mão deste direito pessoal. 

Uma discussão sobre este tema deve ser realizada no interior da sala de 

aula. Faz-se necessário despertar no aprendiz uma profunda consciência ética e 

estar atento a estas questões. A privacidade esta intimamente ligada à segurança. A 

tramitação de cadastros pessoais, informações e relatos sobre a vida de cada 

pessoa na rede mundial de computadores torna o ser humano muito frágil diante de 

pessoas mal intencionadas. 

O professor ao utilizar a internet na escola, seja para a transferência de 
                                            
4 William Gibson foi o autor do termo ciberespaço, em 1984, no sentido de entendermos como um 
novo campo, ou seja, um lugar fora do mundo da experiência comum. É o espaço das comunicações 
por uma rede de forma virtual. Hoje poderíamos dizer que não acontece somente pelo computador, 
mas por celulares, etc. 
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arquivos, troca de mensagens ou o acesso a informações armazenadas da www 

(Web, World Wide Web ou teia) precisa deixar claro aos seus aprendizes sobre que 

informações que cada um irá acessar, postar ou copiar em seus trabalhos escolares, 

sob a possibilidade de ser responsabilizado pelas conseqüências que um trabalho 

escolar pode tomar, como no caso do plágio. Não queremos ter uma visão 

pessimista do uso que se faz da internet, mas alertar sobre a necessidade de 

cautela, quando expomos tanto, nossos dados pessoais, como nossas pesquisas ou 

as produções dos estudantes. 

O professor precisa estar consciente, durante as atividades pedagógicas, 

que os aprendizes poderão ter acessos a todo tipo de informação, considerados 

eticamente próprios ou impróprios a menor de idade. Somos da opinião que o 

aprendiz deve ser informado e conscientizado sobre o que é educacional para ser 

acessado, que possua discernimento para avaliar os conteúdos aos quais observa e 

participa, da mesma forma que deve possuir uma consciência ética ao postar suas 

idéias e pesquisas. Não é proibindo que desenvolve-se a consciência crítica, mas 

sim, através do diálogo aberto e argumentativo, que se constrói um conceito pessoal 

de valor moral e eticamente corretos. 

Durante as aulas é o momento adequado para trabalhar todas estas 

questões, incentivando o estudante a respeitar os direitos autorais, citando as fontes 

de pesquisas, compartilhando idéias e descobertas, refletindo e corrigindo erros de 

julgamento, rota ou comportamento. Durante as atividades de escrita colaborativa, 

na sala de aula, perceberemos os valores e ideais de cada um, suas formas de 

comunicação, com os colegas e de respeito às construções teóricas de seus 

companheiros de trabalho. O professor tem um papel fundamental nestas situações. 

 
2.3 A escola pública acompanhando as inovações tecnológicas 

  
A internet e as demais tecnologias nos ajudam a realizar o que já fazemos 
ou que desejamos. Se somos pessoas abertas, nos ajuda a ampliar nossa 
comunicação, se somos fechados, contribui para controlar mais. Se temos 
propostas inovadoras, facilita a mudança (MORAN, s.d., p. 9). 

  

A tecnologia é, como a escrita, na definição de Lévy apud Leite et al, 2003, 

p. 11, uma tecnologia da inteligência, fruto do trabalho do homem em transformar o 

mundo, e é também ferramenta desta transformação. Partindo desse princípio, 
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pode-se dizer que a tecnologia está presente na vida humana desde a época do 

fogo, mas foi com o avanço científico que o ser humano se apropriou de um 

conhecimento tecnológico que o leva ao mundo virtual, global e síncrono. Os 

objetivos das tecnologias de informação e comunicação na escola pública vão além 

das discussões teóricas dos modelos psicológicos e filosóficos da história da 

educação. 

A tecnologia faz parte do nosso cotidiano, está implícita na maioria de 

nossas atividades, não é possível viver sem ela, assim como não é a salvadora dos 

problemas humanos ou uma finalidade em si mesma, que deva ser trabalhada 

distintamente, meramente instrumental, distanciada das demais disciplinas da 

Educação Básica. As Tecnologias da Informação e Comunicação são importantes 

meios para o sucesso da aprendizagem, assim como para a formação de um 

cidadão solidário, participativo em nossa sociedade que está em constantes 

transformações. 

O Governo do Estado do Paraná inicia em 1997 o processo de implantação 

de laboratórios de informática nos colégios públicos. 

 
Em 1997 foi implantado no Estado o Programa de Extensão, Melhoria e 
Inovação do Ensino Médio do Paraná – PROEM, o qual estabeleceu 
reformulações no Ensino Técnico Profissionalizante, concomitante a 
reformas de colégios públicos estaduais, com a construção de bibliotecas e 
laboratórios de informática e o financiamento para a compra de 
computadores e periféricos para 912 colégios do Estado, através da Feira 
de Informática, ocorrida em julho de 1998, em Faxinal do Céu. (TONO, 
2007) 

  

Nesta época inicia o processo de formação das equipes de profissionais que 

assumiriam a função de disseminar o uso pedagógico do computador através de 

Núcleos de Tecnologia Educacional – NTE em todo o país. No ano seguinte foram 

repassados 6.352 computadores para colégios públicos estaduais através do 

Programa de Extensão, Melhoria e Inovação do Ensino Médio do Paraná – PROEM. 

No período de 1998 até meados de 2002, o enfoque da informática nas 

escolas era mais instrumental do que pedagógico, isto é, pouco inserida no contexto 

das disciplinas da Educação Básica. 

Em 2003 

 
O Governo do Estado do Paraná lança o Programa Paraná Digital e o Portal 
Dia-a-Dia Educação com a prerrogativa do desenvolvimento da cultura de 
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uso pedagógico de tecnologia de informação e comunicação com base em 
Software Livre e na Construção Colaborativa do Conhecimento. (PARANÁ, 
2007) 
 

Em 2004 
 
Criação da Coordenação Estadual de Tecnologia na Educação e de 32 
Coordenações Regionais de Tecnologia na Educação (incluídos os 12 
NTEs) nos 32 Núcleos Regionais da Educação, responsáveis pela 
pesquisa, capacitação e publicação de informações concernentes ao uso de 
recursos tecnológicos no contexto escolar público do Estado do Paraná. 
(PARANÁ, 2007) 

 

Atualmente, o Estado do Paraná possui uma Coordenação Estadual e 32 

Coordenações Regionais de Tecnologia Educacional - CRTE, instalados nos 32 

Núcleos Regionais de Educação, atendendo os 399 municípios do Paraná. O projeto 

Paraná Digital foi implantado no Estado do Paraná: 

 
em 2 mil escolas públicas do Paraná. O projeto foi idealizado pela 
Secretaria da Educação com o apoio da Companhia de Energia Elétrica do 
Paraná – Copel e desenvolvido pelo Centro de Computação Científica e 
Software Livre (C3SL) da Universidade Federal do Paraná (UFPR) Além 
disso, a Copel disponibiliza as redes de fibra ótica para a conexão dos 
computadores à internet, a Celepar dá manutenção e desenvolve os 
sistemas de software livre dos portais e a UFPr dos multiterminais. Outro 
apoio importante vem do Programa das Nações Unidas para o 
Desenvolvimento (PNUD), responsável pelos editais e pela transparência 
de todo o processo licitatório. Os laboratórios terão multiterminais four-
head5 rodando Debian (distribuição Linux). (CELEPAR INFORMÁTICA DO 
PARANÁ, 2007). 

 

O Estado do Paraná (PARANÁ, 2007) implantou a TV Escola e conta com 

uma Coordenadoria Estadual e 32 coordenadores regionais escolhidos pelos 

respectivos NREs, sendo responsáveis pela dinamização do uso desta tecnologia 

em sala de aula, assessorando professores de sua região. A capacitação desses 

profissionais é realizada pela Coordenação de Apoio ao Uso de Tecnologias – 

CAUTE com o MEC (Ministério da Educação e Cultura). Outra parceria que 

começou acontecer em 2005 e se revela promissora é com o Canal Futura. O 

desafio das TV educativa é sem dúvida vencer as distâncias que separam alguns 

brasileiros do saber pedagógico sistemático. 

O Governo do Estado do Paraná, (PARANÁ, 2007) lança em 2004, além do 

Programa Paraná Digital, o Portal Dia-a-Dia Educação com a finalidade de 
                                            
5 Four Head significa "Quatro Cabeças", pois, para cada CPU, temos quatro monitores, quatro 
teclados, quatro mouses... 
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desenvolvimento da cultura de uso pedagógico de tecnologia de informação e 

comunicação com base em software livre e na construção colaborativa do 

conhecimento. Foram planejados os processos de inclusão digital nas 2100 escolas 

do estado. 

Em junho de 2006 o Governo Roberto Requião (PARANÁ, 2007) lançou a 

TV Paulo Freire, um canal exclusivamente educacional para o Paraná. Com o uso 

da tecnologia, do trabalho consciente, os primeiros passos dessa caminhada já 

foram dados. Atualmente, através do Portal Dia-a-Dia Educação os professores 

podem acessar toda a programação da TV e fazer o download do arquivo para seu 

pen-drive, utilizando a TV Multimídia para compartilhar com os estudantes o 

material. 

A TV Multimídia é um aparelho de televisão de 29’, projetado para uso 

educacional, com entrada USB, leitor de cartão de memória, vídeo e áudio, s-vídeo; 

controle remoto projetado com funções de timer on e timer off entre outras funções. 

O Professor munido do seu pen-drive usa à hora-atividade para preparar suas aulas, 

utilizando o Laboratório Paraná Digital, instalado desde 2007, em todas as escolas 

do Estado do Paraná, com acesso a internet. Os recursos de vídeo, som e imagem 

podem ser localizados no Portal Educacional do Estado do Paraná, inclusive os 

produzidos pela TV Paulo Freire. O Professor pode fazer o download e gravar na 

sua pasta pessoal (cadastrada no laboratório de informática da escola) ou no seu 

pen-drive. 

As novas tecnologias foram elevadas à dignidade de um conceito. E, entre 

elas, a informática aparece como uma tecnologia que está mudando nosso modo de 

viver, de pensar e trabalhar, pode-se dizer que estamos vivendo a revolução pela 

informática, com implicações tanto técnicas quanto ideológicas em sala de aula. 

A Tecnologia de Informação e da Comunicação tem despontado no Paraná 

como um instrumento de socialização do conhecimento e de construção de novas 

formas de aprender, pesquisar e ensinar. 

A educação com o auxílio da Tecnologia Educacional inicia com o encontro, 

pois segundo Paulo Freire, 1996, educamo-nos sempre em comunhão. O uso da 

tecnologia pressupõe um trabalho colaborativo, seja através de uma conexão de 

internet, seja analisando um vídeo ou mesmo produzindo um texto. Esta 

conectividade faz a diferença em relação às demais pedagogias de ensino.  

Para a superação da dominante pedagogia tradicional, precisamos de uma 



11 
 

  

mudança de paradigma, de nos apropriarmos de uma nova concepção de educação, 

com o uso de tecnologias educacionais, numa visão interacionista e humana, em 

oposição ao instrumentalismo e à competitividade dominantes. A presença dos 

educadores portadores desta nova postura é indispensável. 

A escola precisa organizar as atividades e novas metodologias, prevendo a 

inserção destes recursos, em seu projeto político pedagógico, o que nos remete a 

outra reflexão: essa condição pressupõe que, houve uma revolução de paradigmas 

da concepção e organização pedagógica no interior da escola, na ação docente e na 

intencionalidade do aluno quanto aos estudos e a prática da pesquisa. 

A idéia central que propomos é uma educação em rede, explorada de forma 

cooperativa, em sua dimensão emancipadora, orientando o aprendiz/cidadão a 

reflexões e novas práticas para uma educação além da tecnologia, isto é, educar 

para a solidariedade humana. Segundo Gomes, 2004, p. 21, 

 
Uma proposta de educação no mundo digital ou mesmo de educação a 
distância para a formação de professores perpassa a tecnologia, mas não a 
desconhece; reflete sobre ela, discute-a e a utiliza, pois é parte constitutiva 
do processo social de conhecimento [...] considera como eixos o sujeito, a 
mediação pedagógica e o desenho participativo. 
  

O diálogo, respaldado na pesquisa, é a tônica do processo educativo; as 

discussões e reflexões, virtuais ou não, que levam o aprendiz a constituir-se 

cidadão. 

Para Machado, 2006, 

 
os métodos de ensino são as formas através das quais os professores irão 
trabalhar os diversos conteúdos com a finalidade de atingirem os objetivos 
propostos. Compreende as estratégias e procedimentos adotados no ensino 
por professores e alunos. Os métodos se caracterizam por ações 
conscientes, planejadas, controladas, e visam atingir, além dos objetivos 
gerais e específicos propostos, algum nível de generalização. 

  

A velocidade com que as informações se proliferam deve proporcionar 

momentos de reflexão, permitindo que na escola a mudança também ocorra da 

mesma forma e na mesma velocidade que as pesquisas. Se os estudantes não se 

interessam pelas aulas, por considerarem pouco atrativas e ao mesmo tempo, 

passam horas conhecendo o mundo através da Web, é fundamental que o professor 

reflita sobre sua prática pedagógica, buscando novas metodologias, que 

proporcionem a interação e o diálogo com o texto, como por exemplo, na escrita 
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colaborativa. 

A informática pode influenciar significativamente neste processo. Na internet, 

por exemplo, os estudantes lêem como nunca leram antes, desenvolvem o 

raciocínio lógico, se apropriam de novas informações, em virtude de suas 

participações em ambientes dinâmicos, que necessitam de rapidez na utilização, tais 

como: chats, comunicadores instantâneos, blogs, flogs, jogos em RPG, 

comunidades virtuais, permitindo que crianças e adolescentes criem redes de 

comunicação, informação e interação na web, desenvolvendo assim, a escrita, a 

oralidade e o senso crítico, tornando-se cidadãos, e não somente receptores 

passivos de informações, como nos meios de comunicação em massa, mas criativos 

e críticos. É fundamental, no entanto, que o professor faça a mediação nesse 

processo, orientando-os e dando os encaminhamentos necessários para que esta 

utilização se dê de forma responsável, solidária e produtiva. 

As práticas pedagógicas na esfera virtual, na sala de aula, nas atividades 

extra-classe ou mesmo complementares, segundo Gomes, 2004. p. 183, são de 

gestão colaborativa. A partilha de aprendizados específicos sobre as ferramentas, 

mídias, softwares e a ambiência da internet perpassam os processos pedagógicos 

de mediação. Desta forma, a educação em rede, fundamentada na socialização e 

solidariedade entre as dimensões: técnica, humana e do conhecimento, permite aos 

educadores projetar-se, manifestar-se e existir na esfera virtual, um espaço de fala, 

leitura, escrita, deliberação e realizações. 

É necessário que os educadores se apropriem da nova linguagem virtual, 

visto que a implantação de software livre no Paraná é uma realidade, assim como a 

inclusão digital, pois todas as escolas possuem laboratórios de informática 

equipados com máquinas de última geração, TVs Multimídia (PARANÁ. 2007), 

DVDs, antenas receptoras digitais, acervo bibliográfico atualizado, cabendo a todos 

a organização de tempos e espaços na utilização deste material, de forma que todos 

tenham acesso. 

Segundo Valente, 2007, o computador está propiciando uma verdadeira 

revolução no processo ensino-aprendizagem, pela sua capacidade de dinamizar o 

ensino. Assim, não há como ignorar a necessidade de um novo método de ensinar. 

Ressaltamos a importância da ação colaborativa entre os profissionais da educação 

e seus gestores, organizando momentos de reflexões coletivas. 
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2.4 A relação da metodologia de ensino com os recursos tecnológicos na 

construção do conhecimento 
 

A proposta do Curso Normal está organizada sob categorias de sustentação 

dos princípios pedagógicos que são: o trabalho, a ciência e a cultura. O trabalho 

nestes termos pode ser entendido como 

 
...o eixo do processo educativo porque é através dele que o homem, ao 
modificar a natureza, também se modifica numa perspectiva que incorpora 
a própria história da formação humana [...] implica em compreender a 
natureza da relação que os homens estabelecem com o meio natural e 
social, bem como as relações sociais em suas tessituras institucionais, as 
quais desenham o que chamamos de sociedade. (SECRETARIA DE 
ESTADO DA EDUCAÇÃO DO PARANÁ, 2006) 

 

É no cotidiano da escola que se percebe a importância deste princípio 

educativo. O aprendiz vivencia a Prática de Ensino, observando, participando e 

dirigindo atividades no campo de estágio. A metodologia da problematização do 

ensino, dentro da perspectiva histórico-crítica levanta argumentos a favor da 

conscientização no valor do trabalho humano, principalmente no que se refere à 

prática social. As questões sociais, econômicas, culturais e as diversas dimensões 

da análise de temas trabalhados em sala de aula, levam o aprendiz a perceber o seu 

papel, de seus familiares, de sua comunidade na construção de uma sociedade mais 

justa, focada no ser humano, questionando situações como o consumismo 

desenfreado, o aquecimento global, o processo de massificação das informações 

pelos meios de comunicação. 

Cabe ao professor, um papel de mediador neste contexto, instrumentalizndo 

o aprendiz, com bases científicas o trabalho humano e o conhecimento escolar 

passa a ser o núcleo fundamental da práxis pedagógica do professor. A formação do 

professor pressupõe o domínio dos conteúdos que serão objetos do processo 

ensino-aprendizagem e, por outro, o domínio das formas através das quais se 

realiza este processo (SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO DO PARANÁ, 

2006). 

Saviani, 1996, apud Berbel, 2005, p. 126, nos dá uma explicação de 

problema interessante: 

 
Uma questão em si, não caracteriza o problema [...]; mas uma questão cuja 
resposta se desconhece e se necessita conhecer, eis aí um problema. Algo 
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que eu não sei não é um problema; mas quando eu ignoro uma coisa que 
eu preciso saber, eis-me então diante de um problema. Da mesma forma, 
um obstáculo que é necessário transpor, uma dificuldade que necessita ser 
superada, uma dúvida que não pode deixar de ser dissipada são situações 
que se nos configuram como verdadeiramente problemáticas. 

  

O aprendiz ao problematizar a realidade, estará refletindo sobre ela, dentro 

de um contexto vivido por ele ou mesmo presenciado. Os problemas extraídos pelos 

estudantes passam a ser desafiadores e ricos, a medida que podem ser objeto de 

estudo sob diversos ângulos, de diferentes naturezas, pois segundo Berbel, 2005, p. 

127, possibilitarão tratá-lo em sua complexidade e chegar a algumas hipóteses de 

solução. Se pudermos encontrar a resposta na literatura existente, a questão 

formulada não se constitui um problema, é apenas uma questão de informação. 

Neste processo de construção do conhecimento, o educador deverá planejar 

o uso de recursos tecnológicos, nas diversas etapas do método, conforme o caso, 

utilizando-se de textos, imagens, vídeos, apresentações, sons, simuladores, etc., de 

forma que o tema em discussão será compreendido rapidamente, ganhando tempo 

para as discussões e contextualizações na aula. 

Dentro deste processo didático sugerimos o uso da técnica de Mapas 

conceituais (MOREIRA, 1987. p. 15), pois ela colabora para organizar e representar 

o conhecimento. Foi criado por Joseph Donald Novak (1977) com base na 

aprendizagem significativa de David Ausubel (1968), cuja essência é que as idéias 

novas ancoram-se em conceitos relevantes que o aprendiz já sabe (subsunsores), 

pré-existentes na estrutura cogntiva de quem aprende. 

É uma técnica muito flexível, podendo ser aplicada como instrumento de 

análise de currículo e recurso de aprendizagem: para orientação; exploração do que 

os estudantes já sabem; focar um conceito particular; observar a estrutura do 

pensamento em relação ao tema proposto; ponto de partida para novas pesquisas e 

aprendizagens, meio de avaliação, etc. 

O trabalho com os conteúdos estruturantes das disciplinas da Educação 

Básica e seus conteúdos específicos, segundo as Diretrizes Curriculares Estado do 

Paraná, se dará em quatro momentos: a sensibilização, a problematização, a 

investigação e a criação de conceitos, desta forma podem observar que a técnica 

apresentada facilita a compreensão, tanto do aluno como do professor, das 

construções lógicas que o aprendiz possui no momento da elaboração do seu mapa 

conceitual. 
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A edição de mapas pode ser feita manuscrita, ou com auxílio de softwares 

apropriados, tais como o Cmap Tool (MAPAS CONCEITUAIS, 2007), um programa 

livre, em português, com possibilidade de inserção de áudio, vídeo, imagens, textos 

e links disponibilizados on-line; instalados no sistema operacional dos laboratórios 

do Paraná Digital do Governo do Estado do Paraná. 

Sugerimos aos estudantes que elaborem duas versões de mapas 

conceituais: a primeira, antes da atividade proposta e a segunda versão são 

construídas durante ou após os estudos realizados expressando o grau de 

entendimento do tema proposto. 

Deleuze e Guattari, 2000 apud Okada, 2006, 

 
comentam que mapas abrem novos caminhos, possibilitam descobrir novos 
atalhos e estabelecer novas conexões. Os mapas não têm um único ponto 
de chegada ou de partida, e deve ser flexível e estar em contínua 
atualização. Eles esclarecem que um mapa deve estar inteiramente voltado 
para uma experiência ancorada no real. 

  

Portanto, a técnica de mapas conceituais é muito eficiente, pois além de 

demonstrar a organização do pensamento, leva o aprendiz a se auto-avaliar, diante 

de suas pesquisas e reflexões. 

Outro recurso importante é a escrita colaborativa, 

 
é uma ferramenta que pode realmente agilizar a escrita coletiva em várias 
comunidades na Internet. O WIKI permite a construção de hipertextos 
através do próprio navegador de páginas da internet. [...] 
Existem vários softwares para criar-se um WIKI, os dois mais famosos são 
desenvolvidos sob licença Open Source: O Mediawiki e o Twiki... (MENTA, 
2007). 

 

O Wiki migrou para o domínio Works; dá-nos a oportunidade de compartilhar 

as pesquisas, de escrever colaborativamente, de enriquecer o trabalho com o uso de 

diversos recursos on-line, tais como vídeos, apresentações, imagens animadas, 

inserção de links e postagem de arquivos no servidor, ser editado por qualquer 

pessoa e lugar, para postar comentários, pode controlar os acessos e postagens 

identificadas. 

As pesquisas podem ser realizadas na biblioteca ou on-line, utilizando os 

sistemas de busca, na rede mundial de computadores, o mais utilizado na escola é o 

google e o yahoo, os estudantes enriqueceram suas pesquisas, analisando sites, 

informações, imagens, vídeos... 
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A internet tem nos oferecido uma variedade de informações que precisam 

ser observadas com muita cautela, observando a procedência da informação, 

respeitando os direitos autorais ao utilizá-la, sempre informando o nome do autor e 

do site. Deve ser solicitado aos estudantes que observem as orientações no 

netiqueta, algumas dicas sobre os comportamentos mais adequados na rede. 

Os buscadores nos oferecem a possibilidade de compartilharmos nossas 

pesquisas, postadas em wiki, blog, sites, servidores de vídeos, apresentações, 

imagens, etc. 

A tecnologia da informação e comunicação tem possibilitado grandes 

contribuições para o processo de construção do conhecimento, uma vez que 

facilitam a compreensão da complexidade dos temas apresentados em sala de aula. 

 
 

3 A METODOLOGIA EMPREGADA 
 
 

 O trabalho desenvolvido junto aos educadores e estudantes do Curso de 

Formação de Docentes, do Colégio Estadual Wolff Klabin – Ensino Fundamental, 

Médio, Normal e Profissional teve como foco principal a Organização do Trabalho 

Pedagógico, com a aplicação de metodologias de ensino em sala de aula, onde se 

destaca a dialética e de técnicas pedagógicas, que utilizam diversos recursos 

tecnológicos, como a TV Multimídia, o laboratório de informática, a internet, etc. 

 O nosso objetivo foi o de sugerir aos profissionais da educação, um novo 

olhar sobre o processo de construção do conhecimento, aliando situações que 

vivencia em sua residência, na lan-house, com os recursos disponíveis na escola 

pública do Estado do Paraná. 

A proposta de intervenção pedagógica na escola foi fundamentada pela 

pesquisa bibliográfica, documental, as atividades práticas foram realizadas através 

da pesquisa-ação, que pode ser definida como (Thiollent, 1985, apud Gil, 1996, p. 

60) 

 
...um tipo de pesquisa com base empírica que é concebida e realizada em 
estreita associação com uma ação ou com a resolução de um problemas 
coletivo e no qual os pesquisadores e participantes representativos da 
situação ou do problema estão envolvidos de modo cooperativo ou  
participativo. 
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Desta forma, foi importante utilizar este método de pesquisa, considerando 

que o pesquisador faz parte do grupo de pesquisa e partiu de uma situação 

problema da escola para a elaboração do projeto de intervenção pedagógica, do 

material didático e sua implementação. 

Apesar do planejamento da pesquisa-ação ser flexível, ocorrendo um ir e vir 

entre as fases, próprio do grupo de pesquisa em seu relacionamento com o tema 

proposto em decorrência das discussões no GTR, foi previsto algumas ações 

desenvolvidas pelo pesquisador, como a fase exploratória, de formulação do 

problema, construção de hipóteses, seleção da amostra, coleta, análise e 

interpretação de dados e elaboração de um plano de ação, através do roteiro de 

trabalho docente. 

Aplicamos técnicas pedagógicas com os estudantes do primeiro ano do 

Curso Normal, como a de mapas conceituais, onde o podemos perceber as 

estruturas do pensamento do aluno; pesquisas orientadas na internet com auxílio da 

WebQuest; projeto de pesquisa de campo, entrevistando profissionais que atuam 

com crianças de 0 a 10 anos e no Curso Normal; aulas organizadas com a didática 

da pedagogia histórico-crítica e problematizando  o cotidiano, com o objetivo de 

promover a construção do conhecimento, a criação e análise sobre o sua 

comunidade. 

O processo educativo deve acompanhar as novas tendências mundiais, 

inclusive, os avanços científicos e tecnológicos, cabendo ao educador ser vanguarda 

nestas situações. 

 

3.1 Os sujeitos da pesquisa: 
 

A pesquisa foi realizada no município de Telêmaco Borba – Estado do 

Paraná, com 104 profissionais envolvidos, sendo que destes 97 acompanharam as 

atividades até o final. 

Durante a Semana Pedagógica, realizada de 04 a 06 de fevereiro de 2009 

convidamos os educadores do Colégio Estadual Wolff Klabin – Ensino Fundamental, 

Médio, Normal e Profissional, para participar do grupo de apoio à implementação do 

projeto de intervenção pedagógica na escola. 

Os sujeitos da pesquisa ação foram:  

 Professores da rede pública estadual: num total de 12 que iniciaram o 
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Grupo de Trabalho em Rede, sete concluíram as atividades do programa; 

o Grupo de Apoio ao Professor PDE iniciou com 14 professores e 12 

concluíram as oito etapas; no Curso de Formação de Docentes 

participaram da proposta 06 professores, sendo 02 coordenadores do 

referido curso. 

 Estudantes: para amostra foram selecionadas duas turmas de estudantes 

do Curso de Formação de Docentes do 1º ano integrado matutino com 

50 alunos. 

 Assessores pedagógicos do Núcleo Regional de Educação, sendo 01 

Coordenadora do Curso Normal e 03 da Coordenação Regional de 

Tecnologia Educacional.  

 Convidados do DET: esta proposta de trabalho foi compartilhada com o 

grupo do Departamento de Educação Profissional Itinerante – DET, com 

26 professores dos municípios de Telêmaco Borba, Ortigueira e 

Sapopema.  

 As atividades de coleta de dados e implementação do projeto foram 

realizadas em 2008 e 2009, através do projeto de intervenção pedagógica. 

 

3.2  O CD-ROM: um recurso metodológico: 

 

Produzimos um material que auxiliasse, tanto o educador como o estudante 

a se apropriar dos principais recursos tecnológicos existentes nas escolas públicas 

do Estado do Paraná, para maximizar o aproveitamento do tempo de estudo na 

escola e proporcionar atividades de inclusão digital. 

Procuramos organizar um material, que não fosse apenas um roteiro, um 

tutorial para softwares e metodologias, mas que esse material viesse contribuir para 

uma educação crítica, consciente, construtiva na formação do cidadão paranaense. 

O CD-ROM é auto-executável para ser utilizado pelos educadores e 

estudantes no Curso de Formação de Docentes. É composto de cinco menus 

principais: a escola, o material de apoio, os roteiros de aula, os recursos didáticos e 

links importantes. 

Inicialmente apresentamos o Colégio Estadual Wolff Klabin. No menu 

“Material de apoio” produzimos alguns textos que fundamentam este trabalho, são 

escritos no formato de paper sobre a tecnologia na educação, inclusão digital e o 
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acesso às tecnologias,  direitos autorais e a ética no ciberespaço, gestão escolar na 

sala de aula, a construção do conhecimento, a avaliação no cotidiano escolar e o 

uso de mapas conceituais. 

Os “roteiros de aulas” foram organizados procurando inserir diferentes 

recursos tecnológicos e métodos de ensino. A cada aula o leitor perceberá a 

importância de se trabalhar com simuladores, vídeos, imagens, pesquisas, de forma 

que o estudante seja um agente no processo de construção do conhecimento e as 

tecnologias um poderoso recurso didático. Escolhemos três áreas para produzir os 

roteiros: meio ambiente, filosofia e sociologia, por serem comuns os seus temas as 

demais disciplinas. As aulas foram todas publicadas no Portal do Professor do MEC 

e estão disponíveis em http://portaldoprofessor.mec.gov.br/index.html . 

Em recursos didáticos sugerimos softwares e tutoriais para o professor 

utilizar em sua ação docente. O usuário poderá fazer o download direto do CD-ROM 

para seu computador e instalá-lo, assim como imprimir os textos. Na página “links 

importantes” apresentaram sugestões de portais, sites e páginas que consideramos 

interessantes aos educadores.  

Este material foi entregue à direção do Colégio Estadual Wolff Klabin, ao 

Núcleo Regional de Educação de Telêmaco Borba, aos colegas interessados na 

proposta, no início de 2009, a todos os participantes do Grupo de Apoio ao 

Professor PDE receberam sua cópia na ocasião do início do grupo de estudos, 

sendo encaminhado via correio para todos que participaram do Grupo de Trabalho 

em Rede no final de 2008, apresentado no DET Itinerante do NRE Telêmaco Borba, 

no grupo de Educação Profissional, e encaminhado, também para seus 

estabelecimentos de ensino. Já foram distribuídas aproximadamente 105 cópias 

deste material. 

Publicamos este material na internet, de forma a compartilhar com todos os 

usuários da rede on-line em http://rosangelamentapde.pbworks.com/FrontPage. 

 

3.3 Os instrumentos de coleta de dados: 
 

 Os procedimentos realizados, durante todas as atividades de pesquisa e 

aplicação do projeto de intervenção pedagógica na escola, foram registrados através 

de instrumentos de pesquisa de opinião, com questões estruturadas abertas e 

fechadas, relato de experiências, registro de imagens, produções escritas e 
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analisadas estatisticamente, expressas em tabelas e gráficos. 

 
 
4 A PRÁXIS NA ESCOLA PÚBLICA: ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS 
RESULTADOS 

 
 

O processo de implementação ocorreu no primeiro semestre de 2009, com 

atividades em sala de aula, no estágio supervisionado, grupos de estudos e nas 

pesquisas, apoiados pelo Grupo de Trabalho em Rede e pelo Grupo de Apoio ao 

Professor PDE, este último foi realizado em oito ações ao longo do semestre, sob a 

orientação do Professor da IES, registradas e documentadas em on-line no 

endereço já mencionado. 

 

4.1  Mapas conceituais: 

 

A técnica de mapas conceituais foi aplicada no início e ao final de cada 

unidade de ensino, da disciplina de Organização do Trabalho Pedagógico (OTP), 

sendo que na primeira versão eles produziram em grupo e a partir da segunda 

versão individualmente.  

Devido a dificuldades no acesso ao laboratório de informática, optamos por 

iniciar o mapa conceitual manualmente. Observamos uma dificuldade, uma vez que 

todos os estudantes desconheciam esta técnica, mas com o passar do tempo e 

depois de elaborarem vários mapas no decorrer do semestre, os alunos 

reconheceram sua importância e estão utilizando a técnica para estudar os temas 

das demais disciplinas. Na avaliação dos alunos, este recurso é considerado 

importante para a aprendizagem por 39,47%, desta forma confirmamos o seu valor 

como instrumento de avaliação. 

Inicialmente a produção do mapa conceitual foi muito simples, mas após o 

estudo dos temas propostos os estudantes passam a reescrever o mapa com um 

nível de complexidade maior. É possível observar diferentes níveis de construções 

mentais entre os estudantes. No laboratório de informática os estudantes 

expressaram a facilidade de construção com o software CmapTools. 

Os professores envolvidos com nossa proposta do PDE desconheciam esta 
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técnica. Propomos vários testes no laboratório de informática, utilizando o software 

CmpaTools, mas a conexão da rede era muito lenta. Em grupos, foi possível editar e 

conhecer os principais comandos do Cmap Tools. Os educadores argumentaram 

que pretendem utilizar este recurso em suas aulas, mas expressaram a necessidade 

de aprofundar seu conhecimento sobre os recursos que o software oferece. 

 

4.2  Projeto de Pesquisa: “O Professor na Atualidade” 

 

Desenvolvemos o projeto na disciplina de Prática de Formação, com o 

objetivo de pesquisar como o educador está utilizando as tecnologias no cotidiano 

da sala de aula e o perfil metodológico do educador que trabalha no Curso de 

Formação de Docentes e nas Séries Iniciais do Ensino Fundamental, ambos da rede 

pública. Iniciamos refletindo com os estudantes do Curso Normal sobre as suas 

vivências e observações nos estágios na educação básica, levantamos os principais 

problemas observados e como poderiam ser resolvidos hipoteticamente. A 

fundamentação teórica para a pesquisa foi realizada no decorrer das aulas, 

estudando inicialmente o texto “Professores e alunos: os tipos mais comuns” e o 

texto “Professores e Mestre” do livro de Icami Tiba intitulado: Ensinar Aprendendo: 

como superar os desafios do relacionamento professor-aluno em tempos de 

globalização. 

O procedimento para esta atividade prática iniciou com a discussão e análise 

de questões a serem utilizadas para levantamento de dados junto aos professores 

citados. Cada dupla de estágio entrevistou dois professores de cada amostra 

selecionada para estabelecer o perfil do profissional da educação que atua hoje no 

curso. Foram entrevistados 09 professores em 2008 e em 2009 foram coletados 

dados de 11 participantes do Grupo de Apoio ao Professor PDE. Os estudantes 

entrevistaram 29 professores que atuam no curso de Formação de Docentes, 26 

professores da rede municipal de educação, totalizando 75 profissionais. 

Durante este processo foi realizada a orientação para apresentação de 

trabalhos, onde os estudantes conheceram as normas da ABNT para os trabalhos 

científicos e a lei dos direitos autorais. Desenvolvemos uma oficina no Laboratório 

de Informática para a apropriação das normas de apresentação de trabalhos: capa, 

citações, notas de rodapé, utilizando o Editor de Writer do Broffice. Outra atividade 

foi encaminhar e receber email. Com o objetivo de prepará-los para produções de 



22 
 

  

trabalhos escolares dentro das normas da ABNT, ajudá-los a compreender a 

importância de se respeitar os direitos autorais, fazendo citações de obras, no 

sentido de que ao final das atividades, produzam um pequeno o artigo científico 

sobre os dados levantados, saibam como realizar a fundamentação teórica e 

apresentar uma argumentação consistente. 

Nesta fase inicial do Curso Normal os estudantes estão formando opiniões 

sobre o profissional da educação que desejariam ser. Observamos que eles 

dominam muito bem o que não gostariam de ser. Ainda há um pouco de confusão 

sobre o que seria o ideal. Desta forma, propomos o estudo das tendências 

pedagógicas na educação brasileira. Com a técnica de cine-fórum analisamos cenas 

selecionadas de filmes que retratam vários períodos da educação, diferentes 

posturas de professores e alunos. Analisamos a questão do currículo, ideologia e 

poder, levando em consideração os fundamentos da LDB 9394/96. 

Nas aulas utilizamos os recursos da TV Multimídia, por exemplo, vídeos, 

apresentações de esquemas das aulas, imagens, sons... Mas em entrevista com os 

Professores apenas 16% dos 75 entrevistados declararam utilizar a TV Multimídia, 

havendo a predominância do uso de textos, como recurso principal nas aulas, por 

52% dos entrevistados, acompanhado do quadro de giz e dos livros didáticos (90%). 

O ponto positivo detectado entre os entrevistados é que 37,3% sentem 

necessidade de estudar sobre uso pedagógico da TV Multimídia, complementados 

pelos recursos digitais (31%), como editores de áudio, vídeos, imagens e 

apresentações no sistema Linux, e demais recursos instalados no laboratório do 

Paraná Digital e no PROINFO. Notamos a preocupação dos Professores em 

efetivarem a pedagogia histórico-crítica em sala de aula, onde o uso de recursos 

colaborativos e interativos podem contribuir para esta metodologia. 

 Na pesquisa de opinião solicitamos ao educador que assinalasse três 

recursos didáticos que mais utiliza em suas aulas, o resultado está expresso no 

Gráfico 1, onde observamos a grande relevância no uso dos tradicionais recursos 

pedagógicos, como os textos, quadro de giz, livro, materiais para desenhos (régua, 

lápis, esquadro, compasso, lápis colorido, giz de cera, canetas esferográficas, 

pincéis atômicos, tintas...). 

 Menos de 50% utilizam o vídeo, jogos pedagógicos, rádio, DVD, pen-drive, TV 

multimídia, considerados recursos modernos na escola pública do Estado do 

Paraná. 
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 Destacamos nos dados levantados a forte presença da pedagogia tradicional, 

demonstrando a necessidade de se investir mais no estudo e uso de novas 

tecnologias na sala de aula, tendo em vista que aproximadamente 25% dos 

entrevistados fazem uso destes recursos em sala de aula. 

  
GRÁFICO 1: RECURSOS TECNOLÓGICOS MAIS UTILIZADOS EM SALA DE AULA – 2008/2009 

 
FONTE: Pesquisa de opinião com 75 Professores que atuaram no Curso de Formação de Docentes 
da Educação Infantil e dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, na Modalidade Normal, em 2008 e 
2009, no Colégio Estadual Wolff Klabin, Ensino Fundamental, Médio, Normal e Profissional, com 
Professores da Secretaria Municipal de Educação de Telêmaco Borba e educadores que participaram 
de um Grupo de Apoio as atividades do Professor PDE na escola.  

 

Na questão pesquisada sobre os recursos multimídias disponíveis nas 

escolas públicas do Estado do Paraná, solicitamos ainda que o Professor 

destacasse, quais gostariam de estudar e/ou utilizar. Observamos que houve uma 

inversão do Gráfico 1, ou seja, há um grande desejo em seu apropriar das novas 

tecnologias. 

 
4.3  TV Multimídia no contexto da aula e a metodologia adotada 

 

A TV Multimídia é um recurso tecnológico presente em todas as salas de 

aula da Rede Estadual do Paraná. Este recurso pode ser utilizado durante as aulas, 

com imagens, sons, vídeos, através de entradas de usb, vídeo, DVD, de sinal de 



24 
 

  

satélite, com programas reproduzidos em canal aberto. O professor ao planejar o 

seu roteiro de trabalho deve prever em quais momentos pretende utilizar este 

recurso durante a aula e quais mídias apresentarão. 

O roteiro de aula proposto pelo Prof. João Luiz Gasparin e adotado em 

concursos públicos no Estado do Paraná, inicia com a preparação, ou seja, a partir 

de um diálogo sobre os conhecimentos prévios que os estudantes possuem do tema 

proposto, incentiva-se a participação com o relato da vivência do aluno, onde o 

Professor percebe o nível de conhecimento da turma sobre o tema que será 

abordado, seu ponto de vista de acordo com a vivência na comunidade em que está 

inserido. O Professor pode utilizar a TV Multimídia para iniciar esta atividade. Nós 

experimentamos em utilizar este recurso como ponto de partida para as discussões 

iniciais e obtivemos excelentes resultados. 

No desenvolvimento da aula, os recursos da TV Multimídia podem ser 

utilizados, conforme a programação da aula: para ilustrar, exemplificar uma situação 

do cotidiano, comprovar valores humanos; apresentar o esquema da aula/tema em 

estudo, fazer revisão de conteúdos, etc. Percebemos que o vídeo e a imagem têm 

um poder incrível de mobilização interior. Os recursos que envolvem situações 

emotivas são importantes, pois segundo Blasco, 2006, p. 18, os sentimentos 

promovem uma ponte entre o que se conhece – a idéia, o conceito, situado no 

âmbito do cognitivo – e o que se quer, o que se executa, situado no âmbito da 

vontade. 

O Professor deve proporcionar o tempo necessário para que o aluno 

compreenda o recurso apresentado na TV Multimídia, seja uma apresentação, um 

vídeo, som ou a imagem selecionada. Em nossa prática pedagógica sempre 

reprisamos os vídeos, de forma a assegurar a compreensão da mensagem, a leitura 

de detalhes, cores, situações. Conforme o caso há necessidade de pausar o vídeo, 

para os comentários, tanto do Professor como do aluno, ou mesmo chamar atenção 

a determinadas cenas. A grande vantagem dos materiais selecionados serem de 

curta duração é a possibilidade de fazer as discussões e análises, dentro do período 

programado da aula. Os vídeos têm o poder de provocar a catarse no estudante. A 

seguir, o estudante anota em seu caderno os dados do material utilizado, a síntese 

das discussões e seu posicionamento pessoal. 

O fechamento da aula é realizado com a retomada dos principais conceitos 

discutidos, ligando-os com a vivência pessoal destacada no início das atividades, 
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fundamentada nas teorias ou práticas sugeridas, levando em consideração as 

dimensões propostas para o estudo do tema. O estudante passa a assumir uma 

nova postura diante da sua realidade ou do novo referencial teórico construído, 

procurando estabelecer ações futuras, novo ponto de vista a ser incorporado em sua 

vida, expresso nas suas produções verbais. Lembrando que é resultado da reflexão 

de todo o grupo e não exclusivamente do argumento do Professor. 

No final do primeiro semestre de 2009 realizamos uma pesquisa de opinião 

com os estudantes sobre os recursos da TV Multimídia, onde analisando os dados 

constatamos a sua grande contribuição para o processo de construção do 

conhecimento em sala de aula. No gráfico 2 apresentamos os principais dados 

coletados. 

 
GRÁFICO 2: OPINIÃO SOBRE O USO DA TV MULTIMÍDIA NO 1º SEMESTRE DE 2009 

 
FONTE: Pesquisa de opinião com alunos do 1º ano “A” do Curso de Formação de Docentes da 
Educação Infantil e dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, na Modalidade Normal, no Colégio 
Estadual Wolff Klabin, Ensino Fundamental, Médio, Normal e Profissional, em junho de 2009. 

 

No Gráfico 2, o resultado da opinião dos estudantes sobre o uso da TV 

Multimídia foi considerada ótima, nos critérios abaixo: 80% consideram que os 

vídeos são ótimos para a compreensão do assunto. No que se refere à utilização de 

cenas de vídeos, filmes, desenhos curtos, colaborando para que haja mais tempo 

nas discussões e análise do tema da aula foi considerado ótimo para 85% dos 
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estudantes. Quanto ao tamanho da imagem e a qualidade do som da TV podem ser 

consideradas ótima para 70% dos estudantes. As aulas com vídeos na TV 

Multimídia são avaliadas como ótima para 65% dos alunos. Nesta atividade os 

alunos são instruídos para escreverem o resumo do vídeo e anotarem o resultado 

das análises realizadas pela turma, desta forma, observamos que os estudantes não 

possuem ainda o hábito de escrever.  

O uso de textos, esquemas das aulas, no formato de apresentações na TV é 

considerado ótimo para 70% dos alunos. Durante a análise das questões da 

pesquisa de opinião, os estudantes relataram que apenas dois dos seus onze 

professores utilizam a TV Multimídia em suas aulas, 

No final do segundo semestre, 89,47% dos estudantes avaliaram a TV 

Multimídia como um eficiente recurso para a aprendizagem. Inclusive expressaram o 

desejo de que seja utilizada pelos demais professores da escola e sugeriram uma 

aula para aprenderem converter vídeos compatíveis com ela, facilitando as 

apresentações de seus trabalhos escolares. 

 

4.4 Compartilhando e divulgando as atividades do PDE na internet 

 

Desde o início das atividades tomamos o cuidado em fazer o registro on-line, 

compartilhando com os colegas, estudantes e demais profissionais da educação 

com acesso a internet as nossas pesquisas, estudos, experiências. Temos utilizado 

o servidor de escrita colaborativa on-line nos seguintes endereços: 

http://estagiocewk.pbworks.com e http://rosangelamentapde.pbworks.com. 

 

4.4 Grupo de apoio ao professor PDE 

 

 Este grupo de foi formado por profissionais que desejaram acompanhar e 

participar do processo de implementação das atividades do PDE na escola, 

organizados como grupo de estudos. 

Foram realizados oito encontros de quatro horas, participando professores 

da escola e de outra instituição e assessores pedagógicos no Núcleo Regional de 

Educação de Telêmaco Borba. Apresentamos as atividades realizadas: acessamos 

do material didático produzido e entregamos da cópia do CD-ROM para os 

participantes. Apresentamos dos pôsteres sobre o PDE,  Mapas Conceituais e 
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Webquest. 

Foi realizada uma discussão circular sobre a inclusão digital e sua 

importância no contexto educacional. Estudamos e discutimos sobre a metodologia 

da pedagogia histórico-crítica, do Prof. João Luiz Gasparin – UEL. Foram analisados 

os roteiros de aula, proposto pelo autor e pelo professor PDE. Utilizamos a TV 

Multimídia, com o uso do pen-drive; verificando os vários comandos do controle 

remoto. Foram feitos testes no conversor de arquivos on-line zamzar.com para 

baixar vídeos do youtube e converter diversos arquivos. 

Analisamos a Metodologia da problematização na concepção da práxis, 

discutimos os roteiros de aula proposto pela professora PDE, na área de sociologia. 

Estudamos a técnica pedagógica de construção de mapas conceituais, numa 

abordagem construtivista, utilizando uma apresentação de Ítalo Dutra, onde nos 

detemos à discussão sobre os níveis de implicações significantes. 

Acessamos a escrita colaborativa online e verificamos a importância dessa 

ferramenta na educação. O uso educacional do blog. A questão da comunicação 

entre os internautas através do blog. Acessamos o servidor Google para criar email 

e o blogger para criação de blog, de acordo com a necessidade educacional de cada 

participante. Analisamos a escrita colaborativa, através do servidor pbworks.  

Apresentamos a WebQuest (WQ). É uma metodologia desenvolvida por 

Bernie Dodge que estabelece passos para a pesquisa online com sucesso. Durante 

as atividades de implementação do PDE aplicamos este método com os alunos do 

1º ano do Curso de Formação de Docentes, na disciplina de OTP e o tema foi A LDB 

e sua história, disponível em http://otpcewk.blogspot.com. Os participantes 

acessaram esta Blogquest (WebQuest no servidor de Blog), onde verificamos a 

importância de cada passo deste método 

Observamos que no grupo de apoio tivemos excelentes resultados, levando 

em consideração a opinião dos participantes, podemos sintetizar a avaliação, desta 

forma: 

 Dos temas apresentados nos encontros do Grupo de Apoio, todos podem 

ser utilizados em sala de aula. 

 Foi considerado por 98% muito relevante o tema proposto e por 2% a 

relevância satisfatória para atender os problemas da realidade escolar. 

 Os participantes desejam continuar estudando todos os temas estudados 

nestes encontros do grupo de apoio ao PDE, com exceção de correio 
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eletrônico, mensageiros e o planejamento dentro da metodologia da 

problematização do ensino. 

 No que se refere ao desempenho do professor PDE no domínio do 

conteúdo, relacionamento teoria e prática, capacidade de esclarecer 

dúvidas foram unanimes em classificar como ótimo. 

 O grupo de apoio possibilitou a socialização das pesquisas e atividades 

realizadas com profissionais que atuam em outras escolas e no Núcleo Regional de 

Educação. As 32h destinadas a esta atividade foram fundamentais para a discussão 

do material didático e das ações realizadas em sala de aula.  

 Como resultado dessa ação na escola e dos depoimentos dos professores 

envolvidos, foi possível verificar que, há um grande desejo em inovar na sala de 

aula, em aplicar novas técnicas pedagógicas, novas propostas metodológicas e 

recursos didáticos, assim como há necessidade de um grupo de pesquisa, de 

estudo, acompanhado de um profissional mais experiente na área. Não é tão 

simples estudar novas tecnologias da informação e comunicação sem o 

acompanhamento de educadores mais experientes. Deve-se levar em consideração 

a disponibilidade de tempo que o professor possui para esta atividade, pois a  

apropriação de um novo recurso no cotidiano da sala de aula, depende do nível de 

compreensão que este possui sobre a tecnologia. 

 
4.5  Grupo de trabalho em rede - GTR 
 

 O Grupo de trabalho em rede foi desenvolvido on-line no ambiente Moodle, 

no período de 27 de outubro de 2008 a 10 de julho de 2009. Inscreveram-se 

quatorze professores da rede pública do Estado do Paraná, destes dois nunca 

participaram e no decorrer do período, cinco professores desistiram, concluindo sete 

professores da rede estadual.  

 Segundo a Professora Leila Ronsani, (Moodle, 20 Jun 2009, 16n25min) o 

GTR é uma grande inovação no Estado do Paraná: 

 
Acredito que o mais importante de todo este processo é o crescimento e o 
aperfeiçoamento profissional que o GTR nos proporciona. Vejo-o como uma 
grande conquista para os professores do nosso estado, promovendo 
estudos, interações e reflexões sobre nossa prática. Embora não tenhamos 
o contato presencial com a tutora e com os colegas da turma, característica 
esta da EAD é possível trocarmos idéias e experiências, construindo nosso 
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saber de forma colaborativa. 
 

 As interações neste grupo de discussão foram importantes para o 

desenvolvimento das atividades no PDE, mas analisando a estrutura do curso e o 

elevado número de desistente, sugerimos uma carga horária maior para os próximos 

eventos, do que às 60 horas previstas para certificação, ou a alteração no período 

de duração do curso, hoje considerado muito longo para este curso (quase um ano) 

de compromisso do professor em estar acessando o ambiente toda semana.  

 Os professores iniciaram o GTR, com a expectativa de discutir o material 

didático e aprender novas tecnologias, mas a estrutura do curso acabou dificultando 

um pouco o trabalho com a excessiva padronização no Estado do Paraná. Foi 

destinado muito tempo para discutir uma fundamentação teórica diferente da 

utilizada pelo professor PDE, a seguir foi apresentado o projeto de intervenção 

pedagógica, já concluído, isto é, não haveria mais sentido em modificá-lo, uma vez 

que já o estávamos aplicando. Sendo destinado apenas 10h para discutir o material 

didático, onde os participantes tinham um grande interesse em aprender, aprofundar 

conhecimentos, analisar as sugestões de tecnologias e metodologias propostas, 

compartilhando suas experiências. O CD-ROM foi encaminhado a todos os 

participantes do GTR, via correio. A partir da unidade 4, somente houve uma 

desistência. 

 O acompanhamento dos colegas durante a implementação foi importante, 

principalmente pelas publicações das atividades realizadas na internet, na página do 

professor PDE 

 Destacamos, na avaliação final, a importância desta atividade, com o relato 

da Professora Cristiane Vieira, (Moodle, 24 Jun 2009, 09h47min) 
 

Ao escolher o curso do GTR me chamou  a atenção o resumo que a Tutora 
Rosangela fez, pois citou o Arco de Maguerez e outros argumentos que me 
fizeram pensar que traria novidades aos conhecimentos que eu já possuía 
da área. No decorrer do curso isto se confirmou. O conteúdo teórico foi 
muito significativo e me acrescentou bastante. Eu não conhecia o Arco de 
Maguerez e ouvi dizer que é de Londrina, da UEL, faculdade onde estudei. 
Já tinha ouvido falar em mapas conceituais, mas pude entender melhor. 
O Projeto de Implementação é muito bem fundamentado e coerente com a 
realidade, as dificuldades e engloba os recursos já disponíveis na escola 
(Paraná Digital, Tv pendrive, etc) e a organização presente na escola 
(semanas pedagógicas...). Ou seja, procurou encontrar as brechas já 
existentes na escola para otimizar, teorizar e orientar as práticas 
pedagógicas, enriquecendo o trabalho docente. Os roteiros são ricos e 
proporcionam visualizar a teoria na prática. São roteiros ricos e que podem 
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ser adaptados, reorganizados e servem como idéias para novos roteiros. 
Enfim, eu gostei muito deste GTR, enriqueceu minha prática, a tutora foi 
muito competente, o projeto de implementação foi muito claro. Só tenho 
elogios. 

 

 Diante dos relatos dos cursistas do GTR, das observações e discussões, 

percebemos que esta atividade foi importante para todos, pois a cada passo 

aprendemos novas maneiras de nos comunicarmos, seja através de fóruns, chats, 

email, o importante são as possibilidades de interatividade, de diálogo que se efetiva 

na construção de novos conhecimentos, teorias e conceitos, em sistema de rede, 

com possibilidade de participação de docentes do todo do Estado do Paraná. 

 
 
5  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Na pesquisa de opinião, percebemos a necessidade de estudo e 

aprofundamento teórico para o uso das novas tecnológicas da informação e 

comunidade em sala de aula, assim como a necessidade de se rever a metodologia 

de trabalho do professor, pois ainda não é atribuída a devida importância às 

produções colaborativas, a pesquisa e o poder de argumentação. 

A TV Multimídia não foi incorporada na prática pedagógica da maioria dos 

Professores, pois verificamos que predomina o uso de textos e quadro de giz nas 

aulas, assim como as novas tecnologias, ainda não estão sendo utilizado 

constantemente em sala de aula, o que torna o material didático produzido um 

importante subsídio para o Professor. 

Observamos durante a coleta de dados que muitos educadores 

desconhecem os recursos e técnicas de ensino apresentados nas opções de 

resposta do formulário da pesquisa de opinião, como por exemplo: diário de bordo, 

WebQuest, podcast, escrita colaborativa, mapas conceituais... Sugerimos mais 

investimentos em cursos de formação continuada nesta área para incluir o Professor 

nas novas tecnologias educacionais. 

Os roteiros de trabalho docente desenvolvidos no decorrer de 2009, 

fundamentados na pesquisa do professor PDE, foram realizados na perspectiva da 

Pedagogia histórico-crítica e da Metodologia da problematização do ensino. Tivemos 
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inicialmente um pouco de dificuldade em desenvolver estas atividades, mas com os 

estudos, as reflexões nos proporcionaram maior segurança e obtivemos sucesso em 

nossas atividades. Percebemos que os estudantes participam mais das aulas e 

compreendem melhor os conceitos apresentados, fazendo relação com o seu 

cotidiano, com a educação básica, de forma que as aulas tornaram-se mais 

dinâmicas e importantes. 

Das sugestões do material didático apresentado em 2008 aplicamos com os 

estudantes os mapas conceituais, utilizamos muito a TV Multimídia: imagens, 

roteiros das aulas e cenas de vídeos, filmes, documentários, demonstrando a 

eficiência do recurso sugerido, contribuindo para o sucesso do processo educativo.  

Sistematicamente avaliamos o processo e os resultados das atividades 

realizadas e os publicamos na internet para acesso de todos os educadores, alunos, 

coordenadores e demais pessoas envolvidas. Através da internet mantemos 

comunicação com os colegas e estudantes, no pbworks, assim como sempre 

encaminhamos emails com o material das aulas e das pesquisas. Esta atividade 

permitiu um excelente retorno e diálogo, com a participação de todos que tem 

acesso a rede. 

Tendo em vista que a TV Multimídia foi o recurso didático mais eficiente no 

processo de implementação do PDE na escola, produzimos um artigo relatando esta 

experiência em sala de aula e apresentamos no IX Congresso Nacional de 

Educação – EDUCERE e o III Encontro Sul Brasileiro de Psicopedagogia - ESBPp. 

Nesta edição o evento teve como temática “Políticas e práticas educativas: desafios 

da aprendizagem”, no dia 29 de outubro. No III Simpósio Nacional de Tecnologia e 

Sociedade - Desafios para a transformação, na Universidade Tecnológica do 

Paraná, em Curitiba foi apresentado em 11 de novembro do corrente ano. Este 

material também foi publicado no Portal dia-a-dia educação do Governo do Estado 

do Paraná. 

Concluímos que a TV Multimídia como os demais recursos didáticos, 

necessita de um planejamento adequado e de técnicas variadas, para que este 

recurso seja sempre interessante ao estudante. Este recurso possibilita novos meios 

de aprendizagem ao estudante, de forma que este expresse o seu pensamento, 

estabelecendo relações com a prática social e escolar, através das discussões, de 

suas produções verbais, etc. A partir de um arquivo o Professor pode elaborar 

inúmeras metodologias de trabalho com os estudantes, ou mesmo, ser o ponto de 
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partida para novas pesquisas, mas o método escolhido é que vai determinar se a 

prática docente é ou não interativa e colaborativa. 

Cabe aqui destacar o papel do educador, para que o uso da TV não se torne 

um espetáculo, esvaziado de conteúdo, em que não se explora todas as 

possibilidades que este recurso oferece à construção do conhecimento. Que não 

torne um passa-tempo durante as aulas. O estudante deve perceber claramente 

aonde o Professor pretende chegar com a análise de um vídeo, de uma imagem ou 

som, por esta razão afirmamos a necessidade do seu planejamento e do registro 

escrito no caderno do aluno, com os dados do recurso utilizado, a síntese das 

discussões e a apreciação pessoal do estudante. É uma das maneiras dos pais ou 

responsáveis pelos alunos acompanharem e participarem do processo educacional. 

Pode parecer tão antigo escrever sobre o uso da TV em sala de aula, mas 

se considerarmos a evolução deste recurso e das metodologias de trabalho docente, 

nos atrevemos dizer que a TV Multimídia contribui não somente para o processo 

educacional, mas também para a inclusão digital do cidadão brasileiro, quando o 

estudante prepara um arquivo para apresentar suas pesquisas, buscando recursos 

on e off-line, demonstrando ao Professor e aos seus familiares a sua criatividade. 

Assim como quando o Professor edita seus vídeos amadores e produz vários 

materiais para efetivar a aprendizagem na escola pública, desta forma a TV deve ser 

considerada um excelente recurso para a aprendizagem. 

O Professor precisa despertar no estudante o desejo de conhecer, de 

discutir, de desenvolver a habilidade de argumentar, fundamentado em teorias, 

defendendo o que acredita e pode comprovar. É imprescindível que o aluno tenha o 

desejo da pesquisa, da descoberta, da busca de um saber com autonomia. Isto é 

possível, à medida que o Professor indica caminhos, faz referência aos recursos que 

utiliza, incentiva e orienta os estudantes na busca de novos conceitos, seja através 

da internet, de livros, revistas, de listas de discussões, pois cada um utiliza os meios 

que possui de acordo com seus valores pessoais, com sua concepção ética, política 

e social. 

A opinião dos estudantes sobre o uso da TV Multimídia demonstra que os 

recursos selecionados pelo Professor podem favorecer a construção do 

conhecimento e a sua relação com o cotidiano de nossa sociedade, pois servem 

para ilustrar, comparar, exemplificar, comprovar situações da comunidade, da escola 

ou fazer críticas às ideologias dominantes, entre outros usos. 
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A TV Multimídia tem facilitado o desenvolvimento das aulas por estar 

instalada em todas as salas de aula. Cada Professor possui o seu pen-drive e tem 

acesso ao laboratório de informática da escola, aberto para todos das 7h30min às 

23h todos os dias, mas para que esta prática se efetive com sucesso é necessário 

um bom planejamento, uma pesquisa adequada à turma e ao nível de aprendizagem 

dos estudantes, uma metodologia apropriada e diversificada para a cada atividade 

proposta. Percebe-se a importância dos grupos de estudos na escola com a 

participação de assessores pedagógicos ou de profissionais com experiências na 

área educacional e tecnológica. 

Comprovamos que os recursos da TV Multimídia são importantes na 

motivação dos estudantes, assim como tem possibilitado uma aprendizagem 

significativa, quando eles percebem as relações das teorias com a prática 

pedagógica da sala de aula na Educação Infantil e Séries Iniciais do Ensino 

Fundamental e demais situações educacionais. 

O Grupo de Apoio do Professor PDE concluiu que a inclusão digital é uma 

necessidade da modernidade e da participação do cidadão na sua comunidade e na 

sociedade brasileira. Existem vários meios de inclusão digital, determinados pelo 

acesso que as pessoas possuem nas tecnologias e pela forma que a usam no 

cotidiano. Destacamos a importância dos laboratórios do PRdigital e das TVs 

multimídias como recursos pedagógicos necessários na escola pública brasileira. 

Na discussão com Professores constatamos a importância dos Mapas 

Conceituais para a educação, à medida que este possibilita ao educador perceber o 

nível de complexidade da estrutura do pensamento do estudante em relação ao 

tema da disciplina proposto, assim como demonstra os erros de construções 

conceituais que devem ser novamente trabalhados em sala de aula. 

A metodologia da WebQuest (WQ) permite que o estudante pesquise os 

temas nos sites indicados pelo professor, que este não se perca no mundo de 

informações que a web disponibiliza, saiba exatamente o que procura em cada site, 

tenha claro qual será sua produção final, além de poder comentar cada passo 

quando o professor utiliza o blog para postar sua WQ no formato de Blogquest. 

Analisamos vários servidores para postagem de WQ, escolhemos o da EscolaBR 

para criar WQ, pela estrutura apresentada e por ser de livre acesso e postagem. 

Este repositório traz excelentes recursos ao educador. Consideramos fundamental a 

discussão sobre a questão do uso de imagens online, sobre os direitos autorais e a 
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ética com estudantes e educadores. 

O futuro do nosso mundo depende da postura que cada cidadão tem, seja 

em relação à política, à economia, ao meio ambiente, entre outras questões. Não 

podemos ignorar o progresso. Ele está aí e segue em ritmo acelerado. Temos que 

ter uma postura diante da realidade. Sabemos das dificuldades, no entanto, estamos 

conscientes de nosso papel enquanto educadores. Nosso compromisso é 

proporcionar ao estudante/cidadão o acesso ao conhecimento, tornando-o capaz de 

refletir, questionar, argumentar e principalmente melhorar a sociedade em que vive. 

Vale ressaltar que isso não se concretizará se não acompanharmos as novas 

tendências educacionais e as políticas públicas em favor da classe popular, assim 

como não oportunizarmos o acesso à tecnologia a todos os cidadãos, a começar 

pela comunidade educacional. 

O Programa de Desenvolvimento Educacional nos proporcionou um 

aprofundamento teórico-prático de nossas pesquisas, de aplicação de novas 

tecnologias e metodologias em nossa ação docente, promovendo o sucesso 

educacional em nossa unidade escolar, mas isso não seria possível sem os 

encontros quinzenais com o orientador na IES, contribuindo decisivamente para a 

efetivação de ações bem sucedidas na escola. Os relatórios quinzenais, 

acompanhados pela nossa Coordenação do Curso Normal e pelo orientador das IES 

permitiram uma reflexão sobre nossa trajetória nas atividades propostas. 

Concluímos que o Programa PDE foi relevante tanto para a formação do Professor, 

quanto para o sucesso da escola pública paranaense. 
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