
 
 

 
Universidade Estácio  de Sá 

M es t r ad o  e m Ed uc açã o  e  Cu l t u r a  Co n te m po râ n ea  
1 7 ,  18  e  19  de  no ve m b ro  de  2 0 08  

página 1 
 

O “FIO DE ARIADNE” EXPRESSÃO DAS VOZES DOS GESTORES PARA 
RECONFIGURAR AS CAPACITAÇÕES DE INFORMÁTICA. 

 
BONIFÁCIO, Rosemary Sant’Anna – UNESA – sbrosemary@hotmail.com 

NUNES, Lina Cardoso – UNESA – linanunes@brturbo.com.br 
 
 
 

Resumo 
A progressiva revolução eletrônica alterou tempo, espaço, relações econômicas, comerciais 
e políticas, reconfigurando costumes e crenças pré-existentes Medidas de inclusão 
social/digital passaram a fazer parte dos planos governamentais. Como a formação inicial 
não capacita os professores para esse trabalho, a Secretaria Municipal de Ensino do Rio de 
Janeiro, passou a oferecer Capacitações em Informática para o corpo docente da rede 
pública. O objetivo geral do presente estudo foi analisar as possibilidades de melhoria 
dessas capacitações. A escolha do campo de investigação nas escolas da 7.ª Coordenadoria 
Regional de Ensino do Rio de Janeiro que possuem laboratório, foi intencional, 
considerando a área de abrangência e o atendimento a alunos de diferentes classes sociais. 
Participaram do estudo gestores, diretores, coordenadores, professores de sala de leitura e 
capacitadores, destacados pela importância de sua atuação. A coleta de dados foi feita por 
meio de formulários, entrevistas e grupos focais, analisados pelo cruzamento dos 
resultados. As considerações finais enfocaram principalmente: a necessidade imediata de 
formação de todos os profissionais da rede, mesmo antes de implantar os laboratórios de 
Informática; o fomento voltado para a inserção do Projeto Político Pedagógico como 
principal instrumento de leitura de mundo pelas diferentes mídias; a perspectiva de garantir 
formadores atuando no contexto da Metodologia de Projetos; a importância de 
implementar um sistema de bolsas de estudo em cursos de extensão; e a reconfiguração do 
programa de capacitação estruturado por módulos de aprendizagem progressiva.  

 
Palavras Chaves: Formação Continuada . Capacitação em Informática. Metodologia de 
Projeto. Políticas Públicas em Informática.  
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A PROCURA PELO “FIO DE ARIADNE” 
 

Segundo a mitologia grega, Teseu decidido a livrar os atenienses do pesado tributo 

imposto pelo rei de Creta: onde sete moças e sete rapazes deveriam ser oferecidos em 

holocausto ao Minotauro1, seguiu seu destino afiançado pelo “fio” da bela Ariadne. Assim, 

adentrou pelas incertezas do labirinto, matou o monstruoso ser carnívoro, e saiu vitorioso 

de sua saga. 

O percurso da história “O Fio de Ariadne” serviu em analogia aos resultados da 

pesquisa de mestrado financiada pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de 

Nível Superior (Capes). Ao longo de um ano e meio, analisamos as novas exigências que o 

processo de globalização trouxe para educação, ressaltando a situação atual dos 

professores, que assim como Teseu, encontram-se perdidos em um labirinto. 

As implicações oriundas desse avanço tecnológico se espalharam em todo planeta, 

por convenção de dependência mutua e competitiva. Os resultados impostos suscitaram 

ampliação do desemprego, terceirização, precarização das relações de trabalho, com longas 

jornadas e elevados níveis de exigências de qualificação técnica, sem efetivo apoio dos 

sindicatos, caracterizando violação dos direitos sociais e, conseqüentemente, o surgimento 

de transformação dos níveis de pobreza, às vezes de difícil compreensão.  

O cenário de reestruturação produtiva acirrou tanto o problema do desemprego 

mundial e do emprego no Brasil, no final do século XX, que a Organização Internacional 

do Trabalho identificou, conforme (Antunes, 2005, p. 13) cita: 

 

[...] um terço da força humana mundial disponível para o ato colaborativo 
está exercendo trabalhos parciais, precários, temporários ou já vivencia as 
agruras do não-trabalho, do desemprego estrutural. Perambulam pelo 
mundo, como prometeus modernos, à cata de algo para sobreviver. Mais 
de um bilhão de homens e mulheres padecem as vicissitudes da 
precarização do trabalho, dos quais centenas de milhões têm seu cotidiano 
moldado pelo desemprego estrutural  

 
Ao estabelecer a crise, comandada pelo ideário do capital, se exigiu trabalhadores 

melhor qualificados, capazes de assumir responsabilidades, tomar decisões e buscar 

soluções para problemas que ocorrem durante o processo de produção. Considerando a 
                                                            
1 Na Mitologia grega, o Minotauro era uma criatura metade homem,  metade touro, aprisionada em um 
labirinto. 
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adequação dos profissionais houve obrigatoriedade pela educação permanente como 

estratégia de aprimoramento para superação de velhas práticas, no próprio local de trabalho 

por troca de saberes, subsidiados pela ação coletiva, para efetivação de mudanças.  

Assim também, ressaltou Pimenta (2000, p.31) ao afirmar que na educação,  

 

[...] a formação de professores na tendência reflexiva se configura como 
uma política de valorização do desenvolvimento pessoal-profissional dos 
professores e das instituições escolares, uma vez que supõe condições de 
trabalho propiciadoras da formação dos professores, no local de trabalho, 
em redes de autoformação, e em parceria com outras instituições de 
formação.  

 

Como presos, contraditoriamente, em suas próprias armadilhas, a rede de ensino do 

município do Rio de Janeiro procurou oferecer capacitação para seus professores, para o 

aprimoramento dos seus profissionais, no trabalho de informática educativa. Assim, 

indicou a Metodologia de Projeto na implementação de atividades escolares nos 

laboratórios de informática, mediando os educando a se tornarem protagonistas da própria 

aprendizagem, no entanto, parece não ter obtido o êxito esperado. 

As capacitações foram também analisadas por Correia (2007), considerando que 

apesar de os professores se mostrarem interessados em ampliar sua formação, nem sempre 

conseguiram se desenvolver pedagogicamente, por parecer haver obstáculos internos, 

capazes de torná-los reféns do Minotauro. 

A formação, pelo próprio termo capacitação, denota necessidade de habilitar o 

profissional por uma incapacidade de viabilizar o trabalhado, quando um processo de 

formação continuada se predispõe a elevar o nível de profissionalização, o que o mostra 

como mais pertinente aos tempos atuais. Portanto, prevê a necessidade de direcionar a 

mudança de forma “deliberada e organizada de aperfeiçoamento proposta ao docente, que 

o incentive, pela ação, pela reflexão e pela interação com seus pares, o aperfeiçoamento de 

sua prática e à apropriação de saberes rumo à autonomia profissional”. Falsarella (2004, 

p.55) 

As iniciativas para organizar aperfeiçoamento constante, buscam possibilitar meios 

para os docentes desenvolverem metodologias de trabalho ao longo de toda sua carreira, 

habilitados e competentes paras transformações. Deste modo precisam ser redimensionadas 
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em seu caráter de tempo e espaço, desenvolvidas “ao longo de um processo temporal de 

vida profissional”, capaz de englobar os conhecimentos, por atitudes docente, chamadas de 

“saber-fazer e de saber-ser”. Tardif (2002, p.70 e 60). 

Atentos ao estudo de Correia (2007), ressaltado os pontos de vista de Falsarella 

(2004) e Tardif (2002) e analisado os estudos de Andrade (2000), Lima (2005), Lopes 

(2004 e 2005) e Freitas (2007), a necessidade de se renovarem as iniciativas de 

aperfeiçoamento dos professores, na articulação do seu trabalho com as TIC, emergiu o 

objeto de interesse da dissertação.  

Auspiciosos pelos rituais de obstinação do percurso da pesquisa, se definiu como 

objetivo geral reflexão sobre a reformulação das capacitações oferecidas pela Secretaria 

Municipal de Educação do Rio de Janeiro, segundo perspectivas e possibilidades 

analisadas pelas vozes dos diferentes gestores da educação, tendo em vista a influência da 

Metodologia de Projeto, no trabalho de Informática Educativa.  

Os meandros para alcançá-lo conduziram-nos a superação das armadilhas, outra 

referência a história da Senhora dos Labirintos, que por ter se apaixonado por Teseu, 

enfrentou até fuga da casa de seu pai, percebendo-se numa trilha de perdas e ganhos, 

crédula no amor incondicional.  

O estudo, porém, não chega a tamanho desafio, traçou estratégias, analisou 

dificuldades, reconheceu falhas no descaminho para inclusão digital dos educando, 

procurou pelo “Fio de Ariadne”, a fim de contribuir com os professores da rede pública de 

ensino, a se fortalecerem para o encontro a saída do labirinto das TIC. 

 

O CENÁRIO DO LABIRINTO 
 

O panorama da história grega era Creta, a maior ilha da Grécia, localizada no sul do 

mar Egeu. Segundo a mitologia, foi nesta ilha que se passou a história da filha do rei 

Minos, a bela Ariadne. A pesquisa tem outro cenário, o de uma coordenaria de grande 

abrangência geográfica e social, a 7ª CRE, por estar localizada na Barra da Tijuca, tendo 

em seu entorno tanto favelas, como a da Cidade de Deus, como bairros de diferenciação 

significativa, quanto a índices de desenvolvimento humano tais como: Mato Alto, Anil, 

Piabas, Freguesia, Valqueire,... e condomínios de luxo da Barra da Tijuca. 
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Em 2007, período da coleta de dados, a 7ª CRE responsabilizava-se por 57 

laboratórios de informática, localizados em 52 escolas públicas. Entre esses laboratórios, 

havia um Pólo de Educação pelo Trabalho (PET); três laboratórios implementados pelo 

PROINFO; dezesseis do PÓLOMAT; dois do PROAP; quatro de Salas de Leitura Pólo; 

oito da primeira fase do Programa de informática; e mais quatro laboratórios que vieram da 

iniciativa privada. 

Para desvelar os efeitos das capacitações, no trabalho docente com as TIC, foram 

relacionados 40 sujeitos participantes, dentre os 180 levantados pela amostra. Sendo: 10 

diretores, 8 coordenadores pedagógicos, 2 membros do grupo de trabalho de Informática 

Educativa da 7ª CRE (GTIE), 2 gestores do órgão central da administração pública, 1 

responsável pela articulação do trabalho (Comissão Gestora e Grupo Pedagógico), 7 

professores capacitadores e 10 regentes de sala de leitura.  

A reflexão nas vozes desses gestores da educação foi por observá-los como co-

responsáveis pela construção de uma equipe escolar coesa, engajada e, sobretudo, convicta 

da viabilidade operacional, consensualmente, assumida e formalizada na proposta de 

trabalho da SME/CRE/Escola. Como ainda, pela opção de utilizar a técnica de análise de 

conteúdo, na modalidade análise temática, observada por Bardin (2003) como 

possibilidade de evidenciar os parâmetros de semelhança, convergência e sentido das 

argumentações, que foi de importância sine-qua- nom para o trabalho. 

Os instrumentos de coleta de dados foram formulários, entrevistas semi-

estruturadas, e grupos focais, além de planejamento para visita a 20 (vinte) escolas. A 

pesquisa enfocou principalmente os seguintes aspectos: visão dos participantes sobre a 

informática no cotidiano escolar, meios para garantir espaço de discussão pedagógica, 

soluções aos problemas do dia-a-dia, procedimentos na formação em serviço para inclusão 

digital e medidas docentes no envolvimento de atualização constante para atividades do 

profissional no computador. 

A opção pelas abordagens quantitativa e qualitativa, tomou por base as orientações de 

(ALVES-MAZZOTTI, 1998), (RIZZINI et al,1999), entre outros. Um suporte para entrada 

no labirinto do estudo, que graças as escolha pode observar melhor atenção ao movimento 

caótico dos participantes na compreensão apresentada sobre a temática do estudo.  
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A vozes desses sujeitos demonstraram desconhecimento das prerrogativas de acesso 

à informação, sobretudo no que concerne às capacitações, à metodologia aplicada no 

trabalho das TIC e à responsabilidade com a inclusão digital. Pelas análises, observou-se, 

também, ainda ser elevado o número de alunos sem acesso digital, por trabalhos 

desvinculados a um propósito de inclusão na linguagem. Esse fato torna-se mais grave se 

considerar as palavras de (Oliveira2, 2005, p.808), para quem o acesso ao universo digital 

cria “um processo de organização, de informação, de conhecimento e poder que se 

estabelece em âmbito global, permitido pela conectividade”  

Assim como Ariadne que usou artifícios advindos de suas conversas com um sábio 

(Dédalo), e pela habilidade em analisar os fatos e decidir pela melhor estratégia de ação, os 

dados coletados na pesquisa, auxiliaram na constatação de que, ao contrário da previsão 

legal, onde em 4 anos, todas as escolas teriam laboratórios, em 50% das unidades nunca 

houve uma sala de informática. Além disso, 83% dos diretores, 74% dos coordenadores, 

61% dos professores de sala de leitura e 77% dos professores, das 52 escolas com 

laboratório da 7ª CRE que não passaram pelo processo de capacitação.  

Considerando a realidade alarmante das escolas públicas, permitimo-nos repetir que 

gastos com educação de qualidade promovem o crescimento sustentável. Isso se dá com 

mudança qualitativa para o desenvolvimento do país, por meio de ação pedagógica 

eficiente, agregada a tecnologia de ponta bem utilizada, ampliar o capital intelectual da 

nação, por suporte cada vez maior de mão de obra qualificada, preparada para 

competitividade em qualquer tipo de frente de trabalho, a qualquer tempo e em qualquer 

lugar, consequentemente gerando avanço entre os fluxos de transação do capital humano e 

social. 

Caso não aconteçam os investimentos necessários ao tempo presente, a instituição 

escolar caminhará na contra-mão do crescimento. Como Castells (2003, p. 203) salientou, 

o acesso ao computador não se mostra suficiente para “resolver o problema [concernente a 

educação], mas é pré-requisito para superação da desigualdade numa sociedade cujas 

funções e grupos sociais dominantes organizam-se cada vez mais em torno da Internet” 

                                                            
2 BAHIA ANÁLISE & DADOS, Salvador,v14,n 4,p 807-817, mar, 2005 A Inclusão Digital como promessa 
de desenvolvimento: um olhar sobre o movimento dos telecentros e sua presença no Equador e na Bahia 
Rosa Meire Carvalho de Oliveira 
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A própria Secretaria de Educação do Rio de Janeiro (SME/RJ) considerou 

necessário definir regras claras, elaborando um caderno com os objetivos para os quais o 

Programa de Informática3 foi planejado e por quais caminhos se intenta a evolução da 

proposta para inclusão digital. 

O documento suscita a importância de o aluno ser instigado a construir conceitos 

exercendo seu papel de autoria para seu desenvolvimento, que se desvela pela reflexão, 

descoberta, auxílio, interação, responsabilidade e todo um caminho de ação cooperativa 

entre aluno–aluno, professor-aluno, aluno-professor e todos os demais profissionais da 

escola. 

Para desenvolver sua ação pedagógica, a escola precisa repensar seu significado e por 

ele construir uma nova cultura. A escola pode se transformar e estabelecer novos tempos e 

espaços, por métodos de condução a inclusão sócio-digital de “todos”, em toda sua 

estrutura. 

Lembrando, que a falência do acesso ao mundo de conexão abstrata de fluxos 

contínuos de interatividade, minimiza maiores chances de sucesso, rouba a ampliação do 

desenvolvimento em prol da aprendizagem sem barreiras, pelo ingresso a informação.  

 

DEDÁLO  – O ARQUITETO PROVIDO DE BOAS ORIENTAÇÕES 

 

O sucesso de Teseu teve como conseqüência a decretação da prisão de Dédalo 

(arquiteto do labirinto) e seu filho. Malgrado a condenação, o inventor conseguiu fugir da 

ilha de seu degredo, pois construiu dois pares de asas.  

Dédalo, usou de métodos motivados por estudo, de onde se articula bases teóricas, 

para se alcançar objetivos. Comparando as capacitações, essas devem orientar um modelo 

de ensino-aprendizagem, por uma Metodologia de Projeto. 

                                                            
3 Programa de Informática – é baseado no Projeto de Lei n.º 54/ 2001, que “Institui o Programa Municipal 
de Informatização nas unidades escolares da rede pública de ensino do Município do Rio de Janeiro”, com o 
objetivo  de  atender  todos  os  segmentos  de  ensino  das  escolas.  Para  agilizar  as  ações  pertinentes  ao 
“Programa” membros de diferentes  setores da  SME  foram designados para dar  formatação  a Comissão 
Executiva, como estabelecido no Art. 6º do Projeto de Lei n.º 54/ 2001 
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A metodologia indicada surgiu no início do século XX. A proposta o concebeu por 

vinculação a aprendizagem global, suscitada pelos franceses Ovídio Decroly (1871-1932) e 

Celestin Freinet (1896-1966), os norte-americanos John Dewey (1852-1952) e William 

Kilpatrick (1871-1965) e os soviéticos Pier Blonsky (1884-1941) e Nadja Krupskaia 

(1869-1939).  

A aplicação da concepção metodológica implicou em estudos e encaminhamentos de 

trabalho por projetos enunciados tais como: projetos de trabalho, metodologia de projetos, 

metodologia de aprendizagem por projetos, pedagogia de projetos, entre outros, tendo 

autores mais recentes dissertado sobre a ação provocada em sua aplicação, sendo eles: 

Hernández (1998), Machado (2004), Barbosa (2004), Moura (2006), Ventura (2002), 

Fagundes, Maçada e Sato (1999), Oliveira (2006),... 

Os estudos revelaram, pela aplicação do método, um ensino participativo, realizado 

interdisciplinarmente, por oportunizar situações geradoras de problema. Ele provoca o 

trabalho criativo, por incitativa e consenso, verifica o desenvolvimento sobre forte 

avaliação reflexiva entre seus participantes, em tempo real, por negociações e 

desenvolvimento de produtos.  

A Metodologia prevê, ainda, a capacitação continuada dos professores da rede 

municipal. Essa forma de treinamento auxiliaria a elevar o nível de profissionalização, 

atualizando os conhecimentos dos educadores. Nos dizeres de Falsarella (2004, p.55), as 

capacitações seriam “aperfeiçoamento proposto ao docente, que o incentive, pela ação, 

pela reflexão e pela interação com seus pares, o aperfeiçoamento de sua prática e à 

apropriação de saberes rumo à autonomia profissional”.  

Em defesa à Metodologia de Projeto, o Núcleo Curricular Básico Multieducação, 

publicado em 1996, pela citada rede de ensino, buscou responder os desafios urgentes das 

escolas e dos educadores, considerando no processo educativo as manifestações culturais 

de diferentes grupos sociais, étnicos, de gênero, de idade, enfim questões relativas à 

diversidade e multiplicidade, por via de um currículo sem imposição, por ter que ser 

interpretado e por ele organizado o projeto da escola, indica a importância da integração 

das diferentes linguagens nos projetos educativos 
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A Metodologia de Projeto almeja a construção de um projeto educativo 
que viabilize a aproximação e a integração dos campos da educação e da 
mídia. Assim, a inserção de práticas mídia-educativas na escola se impõe 
como necessidade, o que pressupõe o olhar e a escuta, atentos sobre as 
pessoas diretamente envolvidas nesse processo, professores e alunos. Com 
seus modos de ver e ouvir, criar e recriar diferentes linguagens, eles 
negociam, cotidianamente, os sentidos das diferentes mídias. (Fascículo: 
Mídia e Educação, 2005, p.17) 

 

A própria natureza da Multieducação corta laços com os modelos uniformizantes do 

ensino, e pela “nova realidade tecnológica e cultural cria, constantemente, novos desafios 

e, com eles, a exigência de uma visão mais crítica e ampliada dos recursos que estão a 

volta de todos nós” (MULTIEDUCAÇÃO, 1996, p.132). Como é inegável a importância 

da discussão sobre as tecnologias da informação e comunicação e seus impactos sobre os 

processos de constituição de conhecimentos, valores e atitudes. Uma base para 

ressignificar as práticas pedagógicas do cotidiano escolar, receptoras de computadores 

conectados a rede informação, insiste pela transformação de modelos, com vistas a atender 

suas necessidades de contemporânea velocidade entre as comunicações e seus efeitos. 

A metodologia indicada, segundo as entrevistas, oriundas da pesquisa, não segue 

uma forma rígida, apenas se define como orientação para obter melhores resultados na 

solução ao atendimento às diferenças, para por ela gerar oportunidades iguais. A 

capacitadora confirma explicitando que :  

 

PC2 - A concepção teórica das capacitações de informática seguem a 
proposta de trabalho definida por Hernández. Os professores sempre 
criam um projeto de trabalho, com o propósito de desenvolvê-lo na 
escola. Não existe a necessidade de escrever o projeto, mas de formatar 
um material que sirva para dar base ao que pretende desenvolver. (...) 

 

Ao se flexibilizar a indicação metodológica, como também por não ser objeto de 

aprofundamento teórico prático nas capacitações, foi expresso desconhecimento da 

metodologia, com reconhecimento de aplicabilidade definidas como “salada 

metodológica”. 

GTIE1- (...) quando pedimos o projeto que a escola está desenvolvendo, 
elas não costumam entregar, mas quando chamadas a falar sobre seus 
trabalhos, relatam atividades ligadas à concepção de projeto, definem 
ações que são pertinentes a execução de produtos que surtem de uma 
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temática, citam encaminhamentos de pesquisa, relatam consulta de 
material pedagógico, fazem blogs como orientadores de atividades 
didáticas, constroem livros eletrônicos sem vincularem a uma 
determinada metodologia,todas integrando o computador para finalizar 
trabalhos de convergência de mídias.O que nos parece uma grande 
“salada metodológica” 
 

O desenvolvimento do estudo orientou o referencial teórico da dissertação, 

detalhando as orientações básicas do Projeto de Trabalho segundo a concepção de 

Hernández, definido por um 

 
[...]diálogo permanente com o contexto, com as circunstâncias e com 
os indivíduos que, de uma maneira ou de outra, vão contribuir para 
esse processo. (...)É atraente pela confluência de campos disciplinares 
que se produzem (...) e a idéia de colaboração que implica. Além das 
possibilidades de estabelecer conexões, gerar transformações, explorar 
caminhos alternativos, dialogar com outros "projetos" que brindam 
práticas profissionais vinculadas a essa noção. .(HERNÁNDEZ, 1998, 
p 22) 
 

Na dinâmica pedagógica desenvolvida pelo Projeto de Trabalho diferentes etapas 

são elencadas por Hernández (1998). 

1. determinação com o grupo de alunos a temática a ser estudada. 

2. definição das etapas, o que envolve planejar e organizar ações, dividir 

grupos por assunto definir procedimentos,... 

3. socialização periódica dos resultados obtidos nas investigações, e 

identificação dos conhecimentos construídos. 

4. estabelecimento com o grupo os critérios de avaliação. 

5. avaliação de cada etapa do trabalho, realizando os ajustes necessários. 

6. finalização do projeto propondo uma produção final, como a elaboração de 

um livro, apresentação de um vídeo, a construção de um blog temático, a 

encenação de uma peça,... 

Ao serem articuladas, antigas práticas de ensino são superadas, o que acaba por 

provocar resumidamente os pressupostos de envolvimento com o trabalho, expressas no 

quadro apresentado, na dissertação, que segue abaixo: 

 

Quadro 1 _Projetos de trabalho 
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PRESSUPOSTOS DA CONCEPÇÃO DE TRABALHO 
APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA Professor utiliza conhecimentos prévios dos 

alunos e acresce novas informações, para 
tornar a aprendizagem mais significativa. 

ATITUDE FAVORÁVEL PARA O 
CONHECIMENTO 

Professor estimula constantemente o interesse 
dos alunos 

PREVISÃO DE ESTRUTURA LÓGICA E 
SEQÜENCIAL 

Professor organiza o conteúdo de forma lógica 
e seqüencial, o que facilita a compreensão. 
Essa prática é apenas um ponto de partida e 
pode ser mudada conforme a interação da 
classe. 

FUNCIONALIDADE Considera-se o sentido, a funcionalidade do 
que será aprendido. 

MEMORIZAÇÃO COMPREENSIVA Valorizar a memorização compreensiva, a fim 
de constituir bases para novas aprendizagens. 

AVALIAÇÃO DO PROCESSO Avalia-se o processo de aprendizagem, a fim 
de antecipar decisões, estabelecer relações, 
inferir novos processos,... 

(Adaptação: HERNÁNDEZ, F, 1998) 
 

Como a metodologia pressupõe a problematização, como elemento fundamental do 

“momento detonador” do projeto. As hipóteses levantadas ganham forma avaliativa e 

constitutiva para a dinâmica do trabalho, na participação dos alunos, desenvolvendo as 

etapas do planejamento. Esse é um momento em que se criam estratégias para realização 

das tarefas esquematizadas e se inicia a busca por respostas para as questões e hipóteses 

suscitadas na problematização.  

O formato do trabalho exige do professor novo papel dentro da sua postura de 

ensinar, ora o provocando como pesquisador, ora pela condução dos alunos ao exercício da 

observação, percepção, análise crítica e criatividade, ora como questionador da 

investigação na interação, construção de conhecimento e planejamento com base no 

envolvimento com o grupo.  

O esforço traz lucros para aprendizagem e para as relações de convivência. Os 

envolvidos se interessam ou se preocupam, legitimando a função social da escola, no 

trabalho cooperativos e colaborativo, com ampliação a aprendizagem significativa, capaz 

de gerar conceitos pela ação. A co-autoria gera conhecimento, resultante de uma melhor 

decisão para a qualidade de vida em sociedade.  
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A atividade em desenvolvimento implica uma culminância, onde se verifica e 

sistematiza as concepções de ensino feitas durante o processo, mas ratificada pelo produto 

final. O que acaba por direcionar uma avaliação prospectiva, onde os objetivos propostos 

são observados individualmente, pelo engajamento e transfomação de cada educando. 

Como proposta de afinidades a outras categorias de projeto, ainda foram analisadas 

concepções sobre projetos defendidas pelos autores Fagundes, Sato e Maçada (1999), 

Heide e Stilborner (2000), Almeida e Fonseca Jr (2000), entre outros. Eles afirmam que o 

trabalho desenvolvido nesta linha metodológica promove encontro, criatividade, 

espontaneidade, encantamento, faz-de-conta, utopia, perfeição, construção, trabalho 

criativo, justiça, liberdade, libertação. Pela natureza da ação pedagógica se ousar como que 

por uma magia capaz de ir além dos confins da imaginação, atravessando o cotidiano e se 

instalando no aluno por conceituações de afetividade e construção individual. 

A diferenciação, entretanto, ressalta tendência para o Projeto de Aprendizagem, 

resumido as questões de reflexão para ação, no quadro elaborado a seguir: 

 

Quadro 2 –  Evolução do Trabalho por Projeto de Aprendizagem 

Questões desenvolvidas 
para trabalhar com Projeto 

de aprendizagem 

Reflexão/Decisão Desenvolve autonomia 
para: 

Quais são as certezas? 
 

Reconhecer, definir e avaliar as 
certezas. 

Avaliar o conhecimento 
prévio sobre o assunto. 

Quais são os problemas? 
 

Buscam-se soluções ou 
levantam-se hipóteses de 
resolução 

Decidir critérios pelo 
julgamento. 

Como encontrar solução para 
retificar as certezas e 
responder as dúvidas? 
 

Verificar a necessidade de fazer 
leituras, pesquisa, entrevistas, 
visitas, etc. 

Direcionar buscas 

Delineada a concepção 
teórica que envolve o projeto? 
Como solucionar o problema 
ou criar hipóteses de 
resolução? 

Define-se o processo para 
comunicação da solução a ser 
alcançada. 

Selecionar informações 
Selecionar conteúdo Definir 
estratégias de trabalho 

Como organizar a 
comunicação encontrada para 
resolução do problema? 

Escolher o material de 
apresentação do trabalho e 
definir as atribuição e 
responsabilidade de cada 

Fazer escolhas 
Desenvolver habilidade s 
competências 
Inserir-se em desafios 
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membro. 
Como resolver as possíveis 
dificuldades que poderão ser 
encontradas ao longo do 
trabalho? 

Pelos encontros realizados pelo 
grupo  

Escolher caminhos para 
enfrentar as dificuldades 
Trabalhar em equipe pela 
cooperação, organização  

Quais os procedimentos para 
testar as hipóteses de solução 
do trabalho? 

Definir quem vai direcionar o 
tipo de testagem, que podem 
acontecer por em laboratórios 
específicos; consultar 
autoridades no assunto, etc. 

Inventar procedimentos para 
testar a relevância das 
informações colhidas em 
relação aos problemas e às 
questões formuladas 

Como será divulgada a 
solução do problema? 

Por palestras, jornais 
informativos, promoção de 
evento, carta protesto para ser 
entregue as autoridade, 
construção de mídias 
informativas ou qualquer 
material definido pelo grupo,... 

Organizar e comunicar o 
conhecimento construído 
emergente 

 (Adaptação: Coleção Informática para a Mudança na Educação, ProInfo-MEC, 1999) 
 

O projeto de ensino segue o mesmo tipo de orientação, embora seja imprescindível 

ressaltar que não há um método ou uma fórmula pronta para desenvolver projetos. É a 

sensibilidade, o conhecimento teórico, a desvinculação com concepções paralisantes da 

transformação do ensino, que estabelece as relações de troca e construções sociais 

interativas de responsabilidades entre os membros do trabalho. 

O efetivo caminho no desenvolvimento da escolha pedagógica vai ser traçada pelo 

Projeto Político Pedagógico (PPP) da escola. Uma fragilidade verificada pelo estudo como 

de relevante importância, a ser imediatamente contemplado pelas capacitações, por 

expressar interesse de coordenadores, é o embasamento na concepção teórica e melhor 

compreensão sobre a construção do PPP, no coletivo. Observe uma das falas: 

 
CP7 - Gostaria de aprender mais sobre internet, embora o embasamento 
teórico e prático em relação ao uso do computador me faça percebê-lo 
com grande mistério. Não vejo como assegurar o uso de tecnologia no 
PPP, não tenho como garantir formação por um processo tão complexo 
e de difícil apropriação pelos professores. Adequar um trabalho desses 
na escola vai além das atribuições para com aprendizagem que se 
espera do coordenador, por isso sua usabilidade é deve ser adequada a 
realidade da escola. (...) Caso tais possibilidades sejam contempladas 
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nas capacitações, poderia tentar garantir a reformulação do PPP e 
atuar de forma mais eficiente nos  

 
 

E ratificada a constatação pelo gráfico produzido pela tabulação dos dados 

adquiridos pelo formulário endereçado aos coordenadores, representado a seguir: 

 

0

5

10

15

20

25

30

35

Projeto Político Pedagógico Currículo Direcionado a cada disciplina Entretenimento

Elementos que devem ser comteplados nas capacitações como suporte ao trabalho 
do coordenador.

Total - 43 Profissionais

Sim

Não:

S/R

 
 

Como o PPP foi considerado como documento de incorporação reflexiva as 

inovações, ressaltado seu respaldo teórico, com referência a responsabilidade pela 

orientação a um programa curricular, que deve conceber importância na incorporação das 

TIC. Ele foi detalhado sobre seu aspecto de repaginação do interior das escolas, onde as 

bases epistemológicas deverão ser alicerçadas no caráter emancipador e argumentativo. 

Neste sentido seriam favorecidos os saberes locais no contexto histórico e social, em que a 

escola está inserida. 

A necessidade ulterior a esse tipo de documento “Representa uma exposição 

sumária, feita antecipadamente, de algo que se intenta oferecer, seja um espetáculo 

musical, uma lista de conteúdos de determinada disciplina, ou as putativas metas de um 

partido político.”(MACHADO, 2004. p 3), intenta o fortalecimento da instituição escolar, 
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principalmente por sua natureza ir além do Projeto Pedagógico da escola, com foco aos 

“interesses reais e coletivos da população majoritária.” (VEIGA 2001, p.2).  

Por seus “arquitetos” “um esboço, desenho, guia da imaginação ou semente da ação” 

(MACHADO, 2004 p.5), é acordado, acredita-se abrir janelas para o novo, ciente das 

possibilidades do insucesso em seu percurso, por isto sua meta segue a fuga das incertezas 

e determinação, para alcançar seu desafio. 

A indicação de uma proposta com esta finalidade partiu da Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação Nacional (Lei 9394/96), em seu artigo 12, inciso I, recomendando que "os 

estabelecimentos de ensino, respeitadas as normas comuns e as do seu sistema de ensino, 

tem a incumbência de elaborar e executar sua proposta pedagógica". O que explicita a 

idéia de que a escola não pode prescindir da reflexão sobre sua intencionalidade educativa.  

Vale lembrar, pela imersão a Era da Comunicação e Informação, que o trabalho 

utilizando o computador necessita, pelo PPP, passar a ser o ponto inicial de uma história, 

de um desejo a ser construído, indo muito além dos agrupamentos de planos de ensino ou 

de atividades.  

O PPP precisa ser vivenciado em todos os momentos, necessita ser permanentemente 

objeto de reflexão e discussão dos problemas da escola, na busca de alternativas viáveis à 

efetivação de sua intencionalidade. Ao contemplar a utilização das TIC, delimita-se a 

teoria pedagógica de melhor aplicabilidade para o contexto. Assim faz os profissionais da 

educação estudarem e definirem a prática pedagógica a ser processada, conectando-se aos 

interesses da maioria da população.  

Contudo, “não se constrói um projeto sem uma direção política, um norte, um 

rumo”. (GADOTTI, 2000, p.2). Por isso a importância de se escolher uma direção que 

tenha afinidade com o processo que se deseja para essa escola. Uma gestão que precisa ser 

antes de mais nada, democrática, “escolhida a partir do reconhecimento da competência e 

da liderança de alguém capaz de executar um projeto coletivo. A escola, nesse caso, 

escolhe primeiro um projeto e depois essa pessoa que pode executá-lo” (GADOTTI, 2000 

p.2), assim como a decisão de Dédalo no feito de suas grandes obras.  

 

"O FIO DE ARIADNE" CAMINHO E TRANSFORMAÇÃO 
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Uma bela obstinada pela crença do amor que vence todas as barreiras, não pudera 

deixar de ser percebida pela deusa do amor – Afrodite. Uma guardiã que concedeu a sua 

protegida um deus para amá-la por toda eternidade, Dionísio. Esse a desposou, e como 

presente de casamento, lhe deu uma coroa de ouro cravejada de pedras preciosas, atirada 

ao céu, após sua morte, tendo o presente conservado sua forma pela constelação “Corono 

Borealis” 

A história de tão grande beleza serve para finalizar as considerações de maior relevo 

no trabalho, por sugerirem os indicadores de mudanças, para alterações das capacitações. 

O propósito prevê a transformação de hábitos por execução de um PPP em sintonia com as 

urgentes variações do mundo e uma série de importantes ousadias governamentais.  

A necessidade de práticas de docência por metodologias emblemáticas, astuciosas, de 

consolidação a um currículo apropriado aos anseios da sociedade global. 

O movimento estratégico, unindo força com o campo, por empenho a um social 

democrático “sem máscaras”, ciente de que nunca todos terão as mesmas oportunidades, 

mas todos podem ter melhores condições de vida e de ideais a serem alcançadas, por 

iniciativas de formação continuada, em parceria com os meios acadêmicos e políticas 

públicas próximas do anseio do campo. 

Ressaltando, a importância em relação às TIC, por agregar o saber conectado, que 

compreendemos como um enorme depositório de produção literária e audiovisual, 

diversificado, para acesso a qualquer tempo e em qualquer espaço, desde que 

democratizado e garantido, para apropriação reflexiva, criativa e construtiva dos 

indivíduos. 

Desta forma, pelas perspectivas e possibilidades indicadas na dissertação, seguiram 

sugestões para serem encaminhadas a Comissão Gestora da SME/RJ, no desejo de 

contribuir na efetiva mudança das Capacitações de Informática, como necessidade para 

livrar os professores do labirinto das TIC. 

O feito refletiu um lugar de mudança além das capacitações. Pedindo então, que se 

reveja o Programa de Informatização da Rede Pública, atentos ao espaço em que os 

professores apreciam para desenvolver o trabalho, sem deixar em aberto a necessidade de 

formar todos os sujeitos da escola, mesmo que para isso devam chamar atenção de novas 

leis de ensino. Como iniciativa de grande importância, ressalta-se a imediata construam 
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dos centros de desenvolvimento de tecnologia educacional, por uma estrutura exemplar, 

por não adiantará paliativos que tenham o nome, mas não mostre condições de se alcançar 

o objetivo. Em especificidade para as Capacitações, foram pontuadas varias observações 

que definem aspectos de formação do PPP, da metodologia de trabalho a ser melhor 

defendida pelos capacitadores, o que demanda ampliação no tempo da formação. 

Destacado o lembrete de que não existe limite para desenrolar “O Fio de Ariadne”, 

objeto de analogia para referenciar a saída dos professores do labirinto das TIC, pelo fio da 

bela. O estudo termina com o olhar de que: 

“O Fio de Ariadne”, foi instrumento de grande amor e, no caminho para saída do 

Labirinto, encontra-se seguro nas mãos da própria bela. Aquela que impulsionada pela 

paixão se lançou à sorte do mundo, até acabar sendo lembrada por sua coroa, lançada aos 

céus com o firme propósito de ser mais uma das incontáveis constelações a servir de 

orientação. Se o “fio” não for suficiente, permitam-se guiar pelas estrelas, assim como 

antigos navegantes fizeram e por elas desbravaram mares.  

 

REFERÊNCIAS 
 
ALMEIDA, F. J. de, FONSECA JUNIOR, F. Aprendendo com projetos. Brasília, 
PROINFO/MEC, 2000. 
 
ALVES-MAZZOTTI, A. J, GEWANDSZNAJDER, F. O método nas ciências naturais e 
sociais: pesquisa quantitativa e qualitativa. São Paulo, Pioneira, 1998. 
 
ANDRADE, P. F.. Novas Tecnologias em Informática: A formação de professores 
multiplicadores para o PROINFO São Paulo: 2000. Dissertação (Mestrado em Educação) - 
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Orientador: Prof. Dr. José Armando 
Valente. 
 
ANTUNES, R. O caracol e sua concha: ensaios sobre a nova morfologia do trabalho. 
São Paulo: Boitempo, 2005. 
 
BARBOSA, A.; MOURA, D. G.; BARBOSA, E.F. Inclusão das tecnologias de 
informação e comunicação na educação através de projetos. In: CONGRESSO 
ANUAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/CATI, 2004, São Paulo. Anais do 
CATI.  
 



 
 

 
Universidade Estácio  de Sá 

M es t r ad o  e m Ed uc açã o  e  Cu l t u r a  Co n te m po râ n ea  
1 7 ,  18  e  19  de  no ve m b ro  de  2 0 08  

página 18 
 

BARDIN, L. Análise de conteúdo. Lisboa: Edições 70, 2003. 
BRASIL. LEI N. 9.394 DE 20 DE DEZEMBRO DE 1996 Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional – LDBEN BRASIL. Ministério da Educação, RESOLUÇÃO n. 1, de 
15 de maio de 2006. Institui diretrizes curriculares nacionais para o curso de pedagogia – 
licenciatura. Brasília, 2006. 
CASTELLS, M, A Divisão Digital numa Perspectiva Global In: ________A galáxia da 
internet. São Paulo: Jorge Zahar. Editor 2003. p.203-223 
 
CORREIA, C. C., BONIFÁCIO, R. S. e NUNES, L. C. O Curso de capacitação de 
Professores em Informática Educativa como Possibilidade de Mudança na Prática 
Docente. 30ª Reunião da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação. 
GT: Formação de Professores / n.08. Caxambú, Brasil, 2007 
Disponível em:< http://www.anped.org.br/reunioes/30ra/trabalhos/GT08-3083--Int.pdf>  
 
FALSARELLA, A . M. Formação Continuada e prática de sala de aula: efeitos da 
formação continuada na atuação do professor. Campinas, SP: Autores associados, 2004. 
 
FANCHINI, A.S., SEGANFREDO, C. As 100 Melhores Histórias da Mitologia: Deuses, 
heróis, monstros e guerras da tradição greco-romana 9 ed. Porto Alegre: L&PM, 2007. 
 
FAGUNDES, L. C.; SATO, L. S.; MAÇADA, D.L. Aprendizes do futuro: as inovações 
começaram! Brasília, MEC, 1999 
FREITAS, M. T. de A., Letramento digital e Aprendizagem na era da Internet: um 
desafio para a formação de professores Minas Gerais, 2007. Pesquisa do CNPq - Bolsa 
de PQ - Nível 1C - Auxílio financeiro / Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de 
Minas Gerais - Auxílio financeiro - Universidade Federal de Juiz de Fora 
GADOTTI, Moacir. O Projeto Político Pedagógico da Escola na perspectiva de uma 
educação para a cidadania. In: GADOTTI, M. et al. Perspectivas atuais da educação. 
Porto Alegre, Artes Médicas, 2000. 
 
HEIDE, A, STILBORNE,L. Guia do professor para internet: completo e fácil. 2ª ed. Porto 
Alegre, Artmed, 2000, Capítulo 1, p 21-41 
 
MACHADO, N. J. Educação: projetos e valores. 5. ed. São Paulo, Escrituras, 2004 p.01-
38 
LIMA, D. C. B. P.. Estratégias Cognitivas do Professor na Aprendizagem do Uso do 
Software Everest: contribuições para uma metodologia de formação docente. Goiânia, 
2005. Dissertação (Mestrado em Educação) - Faculdade de Educação, Universidade 
Federal de Goiás. Orientador: Prof. Dr. Mirza Seabra Toschi. Disponível em: CD-ROM. 
LOPES, R.S. P. Tecnologias Digitais: um novo professor? Dissertação (Mestrado em 
Educação) - Faculdade de Ciências Humanas, Universidade Metodista de Piracicaba, 2004. 
Orientador: Prof. Dr. Hugo Assmann.  



 
 

 
Universidade Estácio  de Sá 

M es t r ad o  e m Ed uc açã o  e  Cu l t u r a  Co n te m po râ n ea  
1 7 ,  18  e  19  de  no ve m b ro  de  2 0 08  

página 19 
 

 
MACHADO, N. J. Educação: projetos e valores. 5. ed. São Paulo, Escrituras, 2004 p.01-
38 
 
MOURA, D. G.; BARBOSA, E. F. Trabalhando com Projetos –Planejamento e Gestão 
de Projetos Educacionais. Rio de Janeiro,Petrópolis, Ed. Vozes, 2006. 
 
OLIVEIRA, C. L. - Significado e contribuições da afetividade, no contexto da 
Metodologia de Projetos, na Educação Básica, dissertação de mestrado – Capítulo 2, 
CEFET-MG, Belo Horizonte-MG, 2006. Disponível em: 
<http://www.tecnologiadeprojetos.com.br/banco_objetos/%7B28A0E37E-294A-4107-
906C-914B445E1A40%7D_pedagogia-metodologia.pdf > Acesso em: 20 set. 2007. 
 
OLIVEIRA, R. M. C. de, A Inclusão Digital como promessa de desenvolvimento: um 
olhar sobre o movimento dos telecentros e sua presença no Equador e na Bahia, BAHIA 
ANÁLISE & DADOS, Salvador,v14,n 4,p 807-817, mar, 2005  
 
PIMENTA, S. G. (org.). Saberes pedagógicos e atividade docente. 2. ed. São Paulo: 
Cortez, 2000. 
 
RIZINNI, I.; CASTRO, M.R.de; SARTOR, C. D. Pesquisando: Guia de metodologias de 
pesquisa para programas sociais. Rio de Janeiro,USU Ed. Universitária, 1999. 
 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. Fascículo: Temas em debate, Mídia e 
Educação, Rio de Janeiro, MultiRio, 2005, p.17 
 
TARDIF, M. Saberes Docentes e Formação Profissional. 5. ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 
2002. 
 
VENTURA, P. C. S.. Por uma Pedagogia de projetos: uma síntese introdutória. Revista 
Educação & Tecnologia, CEFET-MG. Belo Horizonte, V.7, N.1 - Jan. a Jun./2002. 
 
VEIGA, I.P.A. Projeto político-pedagógico: novas trilhas para a escola. In: VEIGA, I.P.A.; 
FONSECA, M. (Org.). Dimensões do projeto político- pedagógico: novos desafios para 
a escola. Campinas: Papirus, 2001. 

 

 


