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RESUMO

Essa  monografia  trata  da  averiguação  de  como  se  dá  a  aprendizagem da

tecnologia na formação do professor de educação infantil do Instituto Superior

de  Educação  Pró-Saber.  A  metodologia  se  fundamenta  nos  Instrumentos

Metodológicos  apresentados  nas  aulas  de  Madalena  Freire  para  nortear  a

pesquisa  de  campo,  além  disso,  apliquei  questionário  situacional  e  fiz

entrevistas com a turma e a professora da disciplina. Leituras foram feitas para

embasar teoricamente o estudo.

Palavra-Chave: Educação. Normal Superior. ISEPS. Auto Formação pelo uso

das TIC's. Tecnologia Educacional. Formação de Professores. 
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INTRODUÇÃO

Iniciei minha vida acadêmica no Instituto de Educação Carmela Dutra

(IECD),  onde  cursava  o  Curso  Normal.  Durante  meus  estudos  estagiei  no

Colégio Carmelinha, com turmas de segunda serie do ensino fundamental, com

crianças com 8 à 10 anos de idade. 

Quando  me formei  no  IECD,  iniciei  trabalhando  como recreadora  na

Creche Padre Gilson, localizada na Estrada dos Bandeirantes nº 3748, Curicica

– Jacarepaguá. A Creche atende 65 crianças de 2 a 3 anos e 11 meses. É uma

Instituição Beneficente, sem fins lucrativos, que atende crianças carentes das

comunidades  próximas.  Em  2009  iniciei  meu  trabalho  com  o  maternal  I,

crianças de 2/3 anos e nos anos seguintes no maternal II com crianças de 3/4

anos.

Conheci o Instituto Superior de Educação Pró-Saber (ISEPS) através da

Janaina Martins Santos, Diretora da Creche, que havia recebido um e-mail do

ISEPS informando sobre o processo seletivo. Quando conheci a proposta de

ensino do ISEPS percebi  a importância de exercer  a profissão, essa forma

diferenciada de ensino me fez refletir sobre a minha prática.  

Quando iniciamos o ano letivo veio a estranheza, eu tinha que relembrar,

registrar  e  socializar  minha  infância.  Expor  minhas  alegrias,  tristezas  e

frustrações para um grupo com o qual eu não possuía vínculo, foi algo que

mexeu  com a minha estrutura. Nunca gostei de ficar em evidencia, ouvir era

mais confortável do que falar. Com o correr do curso, percebi que ficou mais

confortável falar para o grupo, pois criamos vínculos, eu amadureci junto ao

grupo, criando laços e respeitando o outro.

A vida de grupo foi o que me motivou a escolher o tema da pesquisa; A

informática como recurso na formação do professor de Educação Infantil  no

Instituto Superior de Educação Pró-Saber.
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A ideia surgiu  após uma das aulas de  Auto Formação pelo uso das

Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC’s)1, pela curiosidade da colega

Edna Felix, questionando porque a minha pesquisa não seria sobre informática,

pois  eu  tinha facilidade na  compreensão  dos conteúdos,  além de ser  uma

disciplina que eu gostava, me interessei, principalmente para saber como esse

processo se desenvolveu na minha turma.

A pesquisa foi realizada nas aulas de TIC’s, no laboratório de informática

do ISEPS. A partir do aprendizado da tecnologia que mudanças ocorreram? As

alunas  foram  atravessadas  pela  tecnologia  como  recurso  pedagógico?

Impactou em suas vidas? 

Objetivo é responder a essas perguntas pelo estudo da trajetória das

alunas nas aulas de TIC’s. 

A importância desse estudo está na possibilidade de refletir a respeito da

formação de professores de educação infantil e as tecnologias.

A principal missão do formador é trabalhar com o professor provocando

a perda do medo da ferramenta. A tecnologia pode ser grande aliada na prática

docente, mas é preciso dominá-la. 

A  partir  desse  estudo  espero  inspirar  os  profissionais  de  educação

infantil, pois a tecnologia é facilmente acessível a todos, as crianças convivem

com ela em seu cotidiano, sendo indispensável que o educador oriente sua

utilização e acompanhe os alunos mediando suas descobertas.

Os  instrumentos  metodológicos  que  nortearam  a  pesquisa  foram  os

estudos  bibliográficos,  a  pesquisa  de  campo  pautada  na  observação,

questionário, entrevistas e o estudo das sínteses de aula da autora.

A  monografia  está  organizada  nessa  introdução  e  três  capítulos.  O

primeiro  capítulo  busca  a  fundamentação  para  o  estudo,  na  palavra  dos

autores  lidos.  O  segundo  capítulo  trata  da  pesquisa,  são  apresentados  os

instrumentos  metodológicos,  coleta,  apresentação  e  análise  dos  dados

coletados. O terceiro capítulo traz as considerações finais sobre a investigação,

um  balanço  da  questão  na  Turma  2012.  Seguido  pelas  referências  que

informam quais autores embasaram o estudo.

1Nesse  trabalho abreviarei o título da disciplina  “Auto Formação pelo uso das Tecnologias  de
Comunicação e Informação” apenas  como TIC´s, pois  assim  é  denominada  pelas  alunas  da 
Turma  2012.
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1 EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA 

Quando  falamos  ou  pensamos  em  educação,  vemos  muitas  formas

proceder,  desde  a  formação  autoritária  de  conteudistas,  passando  pela

espontânea até a democrática2, possibilitando voz e ouvindo ao outro. 

A formação do educador deve ser construída através das possibilidades

e  da  troca,  o  sujeito  constituindo  sua  reflexão.  “Quem  ensina  aprende  ao

ensinar e quem aprende ensina ao aprender.” (FREIRE, P., 1996, p. 23), como

bem disse Paulo Freire nesse célebre pensar,  é  na troca com o outro que

construímos o aprendizado. 

Ao falar da formação de professores lembro as palavras de Madalena

Freire  “Educador  que  ri  e  brinca  na  construção  de  sua  aula  favorece  a

desmistificação  do  modelo  teórico  e  sua  relação  quanto  à  autoridade.”

(FREIRE, M., 2008. p. 29). O professor autoritário que centraliza o conteúdo

em si, não trabalha  a construção de um educando capaz de defender sua

opinião, construir sua autonomia. 

Reconheço  que  educador  tem a  sua  forma de  ensinar,  seu  jeito  de

registrar sua prática, lidar com a construção do conhecimento,

Não existe prática sem teoria, como também não existe teoria que
não  tenha  nascido  de  uma prática.  Porque  o  importante  é  que  a
reflexão  seja  um  instrumento  dinamizador  entre  prática  e  teoria.
Porem, não basta pensar, refletir, o crucial é fazer com que a reflexão
nos  conduza  à  ação  transformadora,  que  comprometa-nos  com
nossos desejos, nossas opções, nossa história. (FREIRE, M., 2008,
p. 49)

A tecnologia está inserida em tudo a nossa volta.  Como educadores

devemos oportunizar todas as formas de tecnologia que nos são apresentadas

para transmitir/possibilitar a construção do conhecimento.

2      Autoritário “cristaliza-se os modelos, como paradigmas a serem sempre copiados e
nunca questionados.” (FREIRE, M., 2008, p. 74).

Espontâneo “[...]  abomina  os  modelos  e  termina  assim  não  possibilitando
explicitamente sua imitação pelo educando.” (FREIRE, M., 2008, p. 73).

Democrático “é  nele que a transformação ocorre, possibilitando mudanças reais no
sujeito e na realidade; o que nos indica que aprendeu, ampliou, transformou seu conhecimento,
mudou.” (FREIRE, M., 2008, p. 75)
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Mas a tecnologia deve ser vista além do último modelo de computador,

como diz a professora Maria Delcina Feitosa em suas aulas de TIC's “É tudo

aquilo que ajuda o homem a viver melhor”, Kenski (2014) complementa:

Estamos  muito  acostumados  a  nos  referir  a  tecnologia  como
equipamentos e aparelhos. Na verdade, e expressão “tecnologia” diz
respeito  a  muitas  coisas  além  de  máquinas.  O  conceito  de
tecnologias engloba a totalidade de coisas que a engenhosidade do
cérebro humano conseguiu criar em todas as épocas, suas formas de
uso, suas aplicações. (p. 22-23)

Os  lugares  que  frequentamos,  as  pessoas  a  nossa  volta  estão  se

ligando através da tecnologia. As notícias chegam à mesma hora em que são

publicadas. Os celulares, tabletes, computadores entre outros possibilitam essa

expansão.  

A tecnologia está a cada dia mais inserida na realidade em que vivemos.

O desafio para os professores é como trabalhar esse conteúdo, sobretudo na

formação de professores. 

O professor deve proporcionar bases (ditas tecnológicas ou não) para

que  os  alunos  possam  se  comunicar  e  trabalhar  em  cooperação,  assim

aprenderão juntos sendo, o papel do professor orientar os educandos. Pierre

Levy lembra que a  tecnologia “se encontra em um novo estilo de pedagogia,

que  favorece  ao  mesmo  tempo  as  aprendizagens  personalizadas  e  a

aprendizagem coletiva em rede. O professor é um incentivador [...] em vez de

um fornecedor direto de conhecimento.” (LÈVY, 1999. p. 158). O aprendizado

não está centralizado no professor mais sim na relação com o outro, onde a

troca se estabeleça. 

Os professores se reciclam, buscam informação, porém, como em toda

profissão  vemos profissionais  comprometidos  com o trabalho e  outros  nem

tanto. Nóvoa (1995) diz que:

A formação de professores é, provavelmente, a área mais sensível
das  mudanças em curso  no setor  educativo  [...]  Ao longo  da  sua
história,  a  formação  de  professores  tem  oscilado  entre  modelos
acadêmicos,  centralizados  nas  instituições  e  em  conhecimentos
“fundamentais”, e modelos práticos, centralizados nas escolas e em
métodos “aplicados”. É preciso ultrapassar esta dicotomia, que não
tem hoje qualquer pertinência, adotada modelos profissionais, [...]. (p.
26)
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Vale ressaltar que o educador tem diversas ferramentas ao seu dispor,

os livros,  revistas,  periódicos, o computador,  o tablet,  o celular,  a internet...

podem  incrementar seu ensinar:

É  preciso  um  trabalho  com  planejamento  que  envolva  alunos  e

professores, a fim de que se possa estabelecer o trabalho multidisciplinar e

colaborativo,  onde  o  aluno  é  protagonista  de  se  aprender,  constituindo-se

autor. (VALENTE; MATTAR, 2007).

Silva  (2004)  complementa,  “Se  a  escola  não  inclui  a  Internet  na

educação das novas gerações, ela está na contramão da história, alheia ao

espírito do tempo e, criminosamente, produzindo exclusão social ou exclusão

da cibercultura.” (2004 p. 63). Pierre Levy completa: “ A hipótese que levanto é

a de que a cibercultura leva a co-presença das mensagens de volta  a seu

contexto como ocorria nas sociedades orais, mas em outra escala, em uma

órbita completamente diferente.” (LÈVY, 1999. p. 15). 
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2 A PESQUISA

Esse  capítulo  trata  da  pesquisa  enquanto  investigação,  delimita  o

universo,  caracteriza  o  objeto,  apresenta  e  discute  os  dados.   Prodanov  e

Freitas (2013) dizem que “A pesquisa procura respostas! Podemos encontrá-

las  ou  não.  As  chances  de  sucesso  certamente  aumentam  à  medida  que

enforcamos a pesquisa como um processo e não como uma simples coleta de

dados.” (p. 44). 

2.1 Metodologia de pesquisa

Iniciei a pesquisa monográfica com a escrita do projeto. Para sua escrita

fiz o levantamento bibliográfico nos livros, periódicos e acervo virtual. 

Os estudos bibliográficos proporcionaram base e fundamentação teórica

para a análise dos dados recolhidos.

As entrevistas e questionários possibilitaram identificar e compreender o

percurso da Turma. Utilizei  também a leitura de sínteses como instrumento

fundamentador da pesquisa.

O levantamento teve início nas aulas de Metodologia de Pesquisa I, com

a apresentação dos livros.  Aprendi  a fazer a “leitura exploratória” indicar as

referências; como devemos olhar capa, contracapa, orelhas, guardas e página

de rosto. Nos levantamentos online, selecionei o site do Scielo, onde a busca

foi realizada através das palavras chaves relacionadas ao  tema. Aí encontrei

as  informações  para  montar  a  minha  primeira  hipótese  da  bibliografia  que

embasaria o trabalho. 

As  indicações  da  professora  Maria  Delcina  Feitosa,  nas  aulas  de

Metodologia e TIC’s, sobre os acervos físicos, os livros e periódicos, na sala de

aula e na biblioteca do ISEPS também foram fundamentais.

A metodologia de pesquisa escolhida para conduzir essa pesquisa foi

centrada nas concepções de Madalena Freire. Sua metodologia pressupõe os

seguintes instrumentos metodológicos são: a observação, onde “observar uma

situação pedagógica não é vigiá-la, mas sim fazer vigília por ela, isto é, estar e

permanecer acordado por ela, na cumplicidade da construção do projeto, na

cumplicidade pedagógica.” (FREIRE, M., 2008, p. 136); o registro reflexivo que
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“é  o fio  que vai  tecendo a história  do nosso processo.  É através dele que

ficamos para os outros.” (FREIRE, M., 2008, p. 55), e a avaliação, note-se que

avaliar  “[...]  é processual.  Acontece na ação permanente de rever,  refletir  o

passado  para  reconstruir  o  futuro  no  presente.”  (p.  175)  e,  finalmente  o

planejamento,  que  é   “o  ato  de  planejar  instrumentaliza  o  aprendizado  do

prever  que  desafios  adequados  propor.  [...]  O  planejamento  organiza,

sistematiza, disciplina a liberdade individual e coletiva.” (FREIRE, M., 2008, p.

170).

Os instrumentos metodológicos que nortearão minha pesquisa serão os

estudos  bibliográficos  e  a  pesquisa  de  campo pautada  na  observação,  em

questionários e entrevistas.

A prática dos instrumentos metodológicos  foi  construída nas aulas de

Madalena Freire. A palavra grupo nas aulas de Madalena tinha um significado

muito forte, a vida de grupo ganhava forma, “as características de cada um, é

que torna o ser único no grupo.” (BRITO, Síntese, 12/04/2012). 

Passei a chamar os meus alunos para as aulas através da chamada,

aprendi  a  ouvir  nos  momentos  de  roda  ou  momentos  em  que  a  criança

precisava  ser  ouvida,  observei  e  registrei  os  momentos  da  rotina,  avaliei

questões  que  muitas  vezes  passavam  despercebidas.  Planejei  a  partir  da

observação  e  da  necessidade  que  eles  demonstravam  sentir.  Conhecer  o

grupo de crianças com as quais eu trabalhava sempre foi um desafio, mas “A

reflexão tece o processo de apropriação de sua prática e teoria. Somente tendo

sua teoria nas mãos, o educador questiona e recria outras teorias.” (FREIRE,

M., 2008, p. 52), através da prática e aprendemos a observar e aguçar olhar de

educador.   

Iniciei  observando  a  minha  turma  procurando  onde  estava  a

necessidade desse grupo crianças de 3/4 anos. Pude observar momentos de

conflitos das crianças e as brincadeiras que eram vistas como um passar de

tempo,  apenas para ficarem quietas. Após esses encontros com Madalena,

percebi  que  tudo  tinha  um  significado,  e  o  maior  deles  era  através  da

brincadeira,  ali  reproduziam  o  que   sentiam  e  passavam,  imitavam  os

professores,  auxiliares  e  suas  famílias,  estava  olhando  meus  alunos,  pois

“Olhar, enxergar, vai além do ver. Olhar é mais do que ver; é enxergar, decifrar

o sentido, é ler, ir além do visto, além da vista, da visão”. (FREIRE, M., 2014).
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Observar  a  turma  2012,  foi  um  desafio.  Me  direcionei  pontos  de

observação nas aulas, para focar o que eu deveria observar.  Os pontos de

observação  do  grupo  mais  significativos  foram:  Como  a  turma  aceitou  as

ferramentas apresentadas na pauta? Como o grupo desenvolveu as atividades

propostas?, Houve comprometimento do grupo e ajuda das colegas? Como o

grupo usa as TIC’s após nossos encontros? 

Pude observar cada aula e fazer anotações sobre o que eu observava

em sala. Percebi que a turma ganhava confiança e seriedade para desenvolver

as atividades propostas.  

Também fiz uso das minhas sínteses para que pudesse aferir o percurso

do grupo e a construção das aulas, além do meu próprio aprendizado, pois “A

avaliação é vivida como processo permanente de reflexão cotidiana.” (FREIRE,

M., 2014, p. 175).

Em nossos encontros a avaliação tinha por finalidade saber onde estava

a  dúvida  para  que  pudesse  ser  planejada  a  próxima  aula.  Além  disso

evidenciavam os medos, frustrações e as permissões, alegrias e conquistas na

construção do conhecimento.

Segundo Prodanov (2013) “O questionário deve ser objetivo, limitado em

extensão e estar acompanhado de instruções que expliquem a natureza da

pesquisa e ressaltem a importância e a necessidade das respostas, a fim de

motivar o informante.” (p. 108). Foi aplicado questionário, construído a partir da

reflexão e diálogo com a orientadora. Google Drive (Docs) foi  utilizado para

publicar o questionário para aplicação. Seu objetivo foi  aferir o resultado das

aulas na prática e na vida da turma.

2.2 O universo pesquisado

O universo pesquisado é a Turma 2012 do Curso Normal Superior Do Instituto 

Superior de Educação Pró-Saber, nas duas próximas seções falo do Pró-Saber

e das características da Turma 2012
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2.2.1 O Pró-Saber

No site do Pró-Saber encontramos um pouco de sua história:

O Pró-Saber, fundado há 21 anos, tem como objetivo buscar, criar e
difundir  alternativas teóricas e práticas que possam responder aos
problemas  educacionais  do  nosso  país.  Assim  sendo,  criou  um
espaço psicopedagógico,  onde se procura cultivar  o  conhecimento
partilhado e a imaginação como elementos constitutivos de uma nova
ordem pedagógica. O Pró-Saber começou como Centro de Estudos e
Atendimentos  Psicopedagógicos  e  foi  se  qualificando,  ao  longo
desses  anos,  até  se  tornar  em  2004  um  Instituto  Superior  de
Educação a serviço das comunidades de baixa renda – o que permitiu
a  ampliação  dos  seus  projetos  sócio  educacionais.  (PRÓ-SABER,
[19--])

 Imagem 01 –  Mapa e facha do Pró-Saber
   F
ont
e:

Página do Pró-Saber3

Assistindo as aulas no Pró-Saber percebi que a formação do professor,

em  primeiro  lugar,  passa  pelo  rememorar  da  importância  da  sua  própria

história, de suas lembranças de  infância. Após esse trabalho de resgate do

sujeito são apresentados os teóricos que fundamentar nossa prática. 

Um diferencial que essa Instituição possuí é o tratamento do aluno pelo

nome, o olhar direcionado ao sujeito. Conhecemos todos os funcionários, os

tratamos  e  somos  tratados  pelo  nome,  nos  conhecemos  e  somos

reconhecidos.

3 Disponível em: <http://www.prosaber.org.br/> Acesso em 27 nov. 2014.

http://www.prosaber.org.br/
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Como tudo no Pró-Saber é pensado para o bem-estar  dos alunos,  o

espaço não poderia ser diferente. É encantador, em cada canto sentimos o

acolhimento, dos bancos de madeira e o jardim, a casa de madeira e o aquário

de pedra com os peixes e a vista do Cristo Redentor, tudo  fala desse cuidado.

O jardim é iluminado e acolhedor. 

Ao entrarmos encontramos uma sala com sofá e cadeiras, revistas, as

paredes de vidro com visão para o jardim. Uma bela escada de madeira que

leva para as salas administrativas e o laboratório de informática. Ao olharmos

para o outro lado vemos uma sala de reunião, a secretária  com as mesas

redondas de madeira com revistas e catálogos de cursos. Uma porta ampla de

madeira  mostra  uma  sala  ampla  com  sofás,  estantes  com  livros,  revistas,

periódicos, DVDs, CDs, quadro, mesas para estudos - é a nossa biblioteca -

esse espaço convida a estudar e aprender ainda mais! 

Quando nos dirigimos ao outro lado, encontramos um novo jardim com o

piso em cascalho e mesas de madeiras, bancos e mesas de vidro, as paredes

são de bambu. 

Ao entramos no Pilotis  poltronas com um grande centro,  mesas em

mármore, esculturas, moveis antigos e esculturas atuais, dando a sensação de

estarmos em casa. 

No Pró-Saber encontro inspiração para escrever e desenvolver minhas

reflexões.  Esse  realmente  é  “o  terceiro  educador.”  (MELIS,  2007,  p.  24).

Proporciona estímulos únicos em nossas vidas, nos faz refletir e pensar. Cada

cantinho no Pró-Saber tem um significado para cada aluna da Turma 2012. 

2.2.2 A Turma 2012

A Turma 2012, inicialmente era composta por 36 alunas, no decorrer dos

semestres 11 alunas trancaram a matrícula. O curso fechará com 25 alunas.

Todas do sexo feminino, com idade entre 22 a 59 anos. Dezoito alunas são

casadas, seis são solteiras e uma é viúva. 

Das 25 alunas, três não possuem filhos, oito um filho, onze possuem

dois filhos, quarto possuem três filhos. Todas as alunas solteiras e casadas

trabalham durante o dia, uma vez que o curso pressupõe formação em serviço,
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porém a carga horária de trabalho varia  dependendo da Instituição em que

cada uma trabalha. Seis alunas trabalham na rede filantrópica com uma carga

horária de até 10 horas de trabalho. As outras dezenove alunas trabalham nas

creches públicas com carga horária de até seis horas diárias. Exercem cargos

de auxiliares e professoras de educação infantil.

Muitas  trabalham  em  lugares  distantes  do  Pró-Saber,  como

Jacarepaguá, Nova Iguaçu, Santa Cruz, Centro, entre outros, demorando até

duas horas no transporte para a faculdade.

A volta para casa é outra batalha, pois as alunas residem em bairros

diferentes  no  Estado,  Bangu,  Campo Grande,  São  Gonçalo,  Recreio,  Irajá,

Madureira, Vicente de Carvalho, Del Castilho, Triagem, Santa Tereza, Recreio,

Santo Cristo, Rocinha, Leme, e Vidigal. Enfrentam os  perigos da noite pelas

vias mais movimentas e as falhas dos meios de transporte,  seja ônibus ou

metrô. 

Mesmo com “todas as distâncias” a turma está sempre composta pela

maior parte das alunas, diariamente nas aulas. 

Imagem 02 – Turma 2012

Autoria de Joana D’Arc Rosa
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A turma utiliza diversos meios para se comunicar,  o mais usado é o

aplicativo “WhatsApp”, criamos grupo para a turma, e nos acompanhamos no

trânsito e também para rememorações necessárias ao nosso estudo. 

Imagem 03 – Conversa da Turma no 
Watsapp, sobre o trânsito

Acervo da autora

 Imagem 04 – Profa. Melissa orienta 

Acervo da autora

Imagem 05  – Conversa da Turma no Watsapp, sobre a Monografia de Florinda

Acervo da autora
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Essa foi uma atitude importante, as professoras de Alfabetização cultural

e  Educação  física  pediram  para  serem  incluídas,  pois  suas  disciplinas

requerem algumas combinações para as aulas seguintes e mesmo para nos

orientar para a chegada aos locais visitados.

Possuímos  dois  grupos  no  Facebook,  um  para  as  aulas  de  Auto

Formação pelo Uso das TIC's e outro para operacionalizarmos as monografias.

Nesses grupos socializarmos, damos avisos e nos inspirarmos por meio das

postagens.

Imagem 06 – Grupo da turma no Facebook

Acervo da autora

Importante notar que essas ferramentas foram criadas para utilização

pedagógica, mas a turma extrapolou sua utilização, pois elas nos aproximam,

são  utilizadas  para  ajudar  nossa  comunicação,  a  fronteira  de  lugar  foi

quebrada, lembrando Prensky (2010) as fronteiras físicas (limites geográficos

entre países) foram quebradas, os limites entre as pessoas passaram a ser

digitais,  assim  acabamos  cuidando  umas  das  outras,  mesmo  morando  e

estudando em lugares tão diversos. 

Nossa professora de TIC's Mora em outro estado, distante mais de 600

Kilometros, entretanto, falamos com ela sempre que necessário pelo Facebook

e mensagens SMS, realmente, a barreira de espaço foi relativizada e nossa
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turma já dominou a barreira digital, somos uma rede, conectadas entre nós e

com nossos professores.

2.3 Pesquisa de campo

A pesquisa de campo foi centrada na observação focada da Turma 2012

e realização de entrevistas com algumas alunas e a professora da disciplina. 

Para aferir o impacto da disciplina foi aplicado questionário situacional.

2.3.1 Caderno de campo

Fui registrando o que observava e conversava com as colegas, utilizei 

de notas imediatas nas aulas e levantamento de informações. No meu caderno 

fiz anotações de frases socilaizadas nas aulas e palavras ditas pelas alunas em

meio as suas dificuldades. Como relarei, a aluna Telma tem situação onde fica 

evidente sua construção de autonomia.

Imagem 07 – Extrato do Caderno de Campo, 24/10/2014.

Acervo da autora

2.3.2 Observação

Ao escolher esse tema como foco para minha pesquisa monográfica,

passei  a  focar  as  questões  das  dificuldades  que  a  turma possuía,  visíveis

desde a primeira aula de TIC’s. 

A dificuldade em observar esse grupo foi muito grande, pois nem todas

as alunas tinham conhecimento prévio do conteúdo, pude observar o trajeto

das alunas a cada aula, a cada conquista alcançada. 
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No  início  das  aulas  a  turma  não  possuía  segurança  para  dar  os

primeiros passos, para mexer nas máquinas. Mas foram ganhando autonomia,

pois  quem sabia  um pouco  mais  que  as  outras,  ajudava  as  que  ainda  se

encontravam com dificuldade. 

Após um trabalho da coordenação  com a proposta  que orientava  o

trabalho para quem sabe mais ajudar o outro, até que todos conquistassem o

conhecimento ganha força e repercussão nos encontros da turma. As colegas

que tinham mais facilidade se apropriavam do conteúdo e se permitiam ajudar

as outras. Interessante notar que o círculo de confiança foi sendo criado, pois

as alunas sentiam confiança em perguntar a colega, só partiam para perguntar

a  coordenação  quando  as  duas  não  sabiam,  o  grupo  foi  crescendo  e

conquistando sua autonomia. No final do último semestre, quando parti para

observação  focada  percebi  que  as  colegas  e  a  professora  eram  pouco

chamadas. A autonomia se fazia presente.

Hoje  não  existe  necessidade  de  andarmos  pela  sala  na  corrente  de

ajuda,  nem  nós  alunas,  nem  a  professora,  a  turma  construiu  autonomia,

consegue resolver as suas dúvidas sem que uma colega vá a seu encontro e a

nem a coordenação. Apenas com a orientação da professora, de sua mesa ou

por Facebook, e-mail, etc, quando não estamos em sala.

Sinto que a turma caminha sem dificuldades, capaz de buscar mais e se

permitir  a  conquistar  novos  espaços  dentro  da  vida  profissional  e  na  vida

privada, tendo a tecnologia como aliada.

2.3.3 Entrevistas

Utilizei as entrevistas para averiguar o processo de aprendizagem de algumas

colegas, a escolha passou pela minha lembrança de situações específicas que

as  envolvia,  como o  marco da  conquista  de  autonomia  de Telma,  do  qual

participei.  Também entrevistei  a professora,  para saber  de suas estratégias

pedagógicas.
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ALUNA COMO AS AULAS DE TIC’S
IMPACTARAM NA SUA PRÁTICA, NA

SUA VIDA PESSOAL E FAMILIAR?

SEGUNDA PERGUNTA, SE
NECESSÁRIO

Lais Na  minha  prática  impactaram
possibilitando-me  ferramentas  que
facilitassem o meu trabalho, como o Word,
um recurso para portfólio como o Prezi que
ainda  não  conhecia  e  o  blog  como
divulgador da minha creche. Na minha vida
pessoal acrescentou com o Scielo que me
auxilia nas pesquisas, o Movie Maker que
utilizo para fazer vídeo com minhas fotos e
para  o  trabalho.  Na  minha  vida  familiar
utilizo o Facebook com mais frequência.

Fale de uma experiência com um vídeo
que tenha produzido.

A  construção  do  vídeo  fiz  a  partir  do
Movie  Maker  aprendido  na  aula,  na
verdade já o conhecia, mas havia perdido
a prática por ter ficado muito tempo sem
utilizar,  pois  para  as  apresentações
utilizava  mais  o  Power  Point  e  pude
recuperar o uso reaprendendo na aula de
TICs.  Logo,  aproveitei  o  recurso  para
apresentação  no  ISEPS  durante  a
disciplina de Alfabetização Cultural de um
trabalho  com  fotografia  que  fiz  com  os
meus alunos na creche. Utilizei por achar
o  recurso  mais  dinâmico  e  de  fácil
utilidade,  podendo  colocar  música  sem
muitas edições e as passagens de uma
foto para outra sem muitos detalhes como
no Power Point.

Josely Muito o primeiro passo foi acreditar em mim que eu ia conseguir e o outro foi poder
ajudar o outro. De que adianta tanto conhecimento se não divide? Minha vida pessoal e
familiar é rodeada de tecnologia e eu precisava caminhar junto. Hoje me sinto muito
bem resolvida, talvez o que estou lhe falando é pouco mas se precisar estou pronta
para somar.

Dayse Não  posso  dizer  que  sofri  impacto  na  minha  prática,  pois  não  temos  o  recurso
computador lá, porém sempre que posso peço a minha auxiliar que leve seu laptop
para podermos utilizá-lo com as crianças. O maior impacto foi em minha vida pessoal,
hoje sinto que posso passar o que já aprendi com mais segurança pois me sinto mais
capaz de ajudar os outros a partir das aulas.

Katia O meu processo no prezi foi no momento de desespero nervosismo. Passei as fotos
para uma pasta no computador. Ao abrir a página do prezi eu tinha esquecido a senha,
mandei recado para você (Deisianne) e a Dayse. Fui montando por etapa, separando
pelos  projetos  trabalhados,  para  fazer  a  apresentação.  Passei  o  domingo  todinho
passando mensagem de socorro para a Del.  Consegui fazer  sozinha, mas pedindo
ajuda a vocês e a professora. A única dificuldade, eu não consegui passar o prezi para
o pen drive. A Dayse Mariana me ajudou, marquei com ela mais cedo no Pró-Saber,
ela passou o prezi, para apresentar na reunião.

Telma porque não tinha acesso a tecnologia isso
passava despercebido.

Como foi a sua experiência?
No  começo  achei  que  vivia  muito  bem
sem a  tecnologia.  hoje  vejo  que  sem o
uso a pessoa fica excluída.

Teve  alguma divergência?  algum tipo
de estranhamento?
Como  disse  no  começo  relutei  mas  sei
que  é um mal  necessário  e  não  vejo  a
hora de comprar o meu aparelho.

Como esta sua relação com essa nova
etapa?
Está muito bem tenho caminhado nesse
processo  aprendi  bastante  nas  aulas  e
com as colegas de turma não estou ainda
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uma [craque] mas chegarei lá.

Andrea 
Maia

Antes das aulas de tic's  eu me considerava  uma analfabeta digital,  tinha medo de
apertar o botão do computador, achava que iria deletar algo importante ou entrar vírus.
Pesquisar na Internet era algo que eu tinha que sempre pedir meus filhos e meu neto
de 13 anos, me sentia alienada. Hoje me sinto mais confiante e com sede em aprender
mais  sobre  tic´s.  Quando  meu  neto  instala  algum  programa  no  meu  tablet  e  no
noltebook, já consigo identificar e desinstalar os programas que ele as vezes baixa.
Nesse  percurso,  nas  aulas  da  Profa.  Del  aprendi  a  entrar  no  email,  blog  o  prezi.
Consigo utilizar o pen drive. E, por fim, estou digitando minha própria monografia, coisa
que alguns anos atrás eu acharia impossível de acontecer.

Profa. Del Entrevista a Profa. Del 4

Qual foi a sua estratégia para que a turma chegasse a autonomia na reflexão e no uso
das TIC's?

Desianne,  venho  construindo  esse  ensinar  nas  turmas  do  ISEPS,  que  possuem
características muito heterogêneas,  me inspirei  nas turmas mistas de alfabetização,
pois recebo no primeiro dia de aula alunos que têm pré-conhecimento, mas também
aqueles  que  nunca  haviam chegado perto  de um teclado,  ligado  o computador  ou
sequer  digitado.  Me  lembro  de  uma  aluna,  dessas  que  nunca  teve  acesso,  que
confidencia orgulhosa que digitou e formatou sozinha sua monografia no final do curso.
Na  nossa  turma  mesmo  Joseli,  que  tinha  pavor  da  máquina,  hoje  expande  seus
horizontes  falando  pelo  Facebook com educadores  de  São  Tomé e  Principe,  para
trocas sobre sala de aula. A estratégia primeira é provocar a construção da rede, não
só digital mas de ajuda, onde você aprende ensinando, sem a rede eu não daria conta
sozinha da turma e, por outro lado, aquelas que têm pré-conhecimento se entediariam
com a “demora” das outras. Me lembro da generosidade de Hemily que mudou de lugar
e declarou “vou  sentar  na frente  porque  assim ajudo  melhor”,  ela  se colocava  em
posição estratégica para ajudar as colegas enquanto eu acompanhava as que tinham
maior  dificuldade.  A  autonomia  foi  se  construindo,  não  era  mais  preciso  ir  ao
computador da aluna, ela conseguia seguir instrução e resolver sozinha as situações.
Isso se expandiu com a utilização de e-mails e facebook, nossa aula extrapolou as
muralhas  do  Pró-Saber,  essas  instruções,  nossas  conversas,  passaram a  ser  São
Paulo-Rio. Por outro lado, a estratégia de só ir a frente quando todas conquistaram o
objetivo daquela aula fez com que as alunas fossem se empoderando de confiança em
si  mesmas,  contribuindo  na  construção  da  sua  autonomia.  Importante  também  o
trabalho que fizemos de trazer a sala de aula de cada uma para a disciplina, afinal
como e quando trabalhar as tecnologia na educação infantil, quando trabalhar com a
criança,  quando trabalhar  com a  tecnologia  para  a  criança?  Boas reflexões.  Estou
muito feliz com o resultado da turma!

2.3.4 Pesquisa de situação

O universo pesquisado é a Turma 2012 do Curso Normal Superior do Instituto

Superior de Educação Pró-Saber,  na próxima seção apresento gráficos e a

analise de dados.

4 O nome de nossa Professora é Maria Delcina Feitosa, entretanto, a chamamos apenas Del, então 
preferi identificá-la dessa forma.
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2.3.4.1 O questionário e suas respostas

O questionário foi desenvolvido em algumas etapas, primeiro com base

na experiência das alunas, ampliando para a utilização de ferramentas. Com a

ajuda  de  minha  orientadora  formatei  as  questões  para  que  pudessem  ser

aplicadas em questionário de múltipla escolha, para facilitar a tabulação. 

A publicação para ser respondida pelas Turma 2012 foi desenvolvida em

formulário Google Doc's e aplicado em uma aula de TIC's. 21 alunas das 25

responderam. Houve pergunta que não se adequou a realidade de uma aluna,

o  que  evidencia  a  necessidade  do  pré-teste   antes  da  aplicação  do

questionário. Disponível em: <http://goo.gl/e4YuAD>.

1 Com que frequência você utiliza as redes sociais com objetivo de 
pesquisa para sua prática em sala de aula?

Gráfico 01 – Frequencia Rede

Produção da autora

A apresentação dos gráficos percebe-se que a tecnologia está na maior

parte da vida das alunas, utilizam as ferramentas diariamente como forma de

pesquisa para o seu cotidiano no trabalho. Em minha prática procuro buscar

inovações para o dia a dia. Busco ideias para inovar meu cotidiano.

2 Você tem possibilidade de utilizar as ferramentas aprendidas no curso 
para incrementar seu trabalho?

Gráfico 02 –  Ferramentas no trabalho
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Produção da autora

O gráfico mostra que a tecnologia está sendo utilizada para construir
estratégias para os alunos e para informar os pais nas reuniões. Poucas alunas
utilizam com as crianças, a hipótese da maioria trabalhar com crianças muito
pequenas poderá ser objeto de outro estudo.

3 Você utiliza as ferramentas aprendidas no curso na sua vida pessoal?

Gráfico 03 – Vida pessoal

Produção da autora

Como mostra o gráfico 90% das aulas levarão para a sua vida particular

as ferramentas aprendidas no curso. 

Como um exemplo posso relatar que temos um grupo WhatsApp para

nos  comunicarmos.  Diariamente  conversamos  sobre  diversos  assuntos,

tiramos  dúvidas  de  aulas,  matérias,  trânsito  e  ainda  nos  nutrimos  com os

vídeos que trocamos. Hoje possuo outros grupos particulares como trabalho e

amigos.
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4 Sabendo que a tecnologia não é só o computador. Quais outros 
equipamentos existem disponíveis para utilizar com as crianças?

Gráfico 04 – Disponibilidade tecnológica

Produção da autora

O gráfico que o uso da TV do Rádio são auxiliadores ainda muito frequentes
rotina das creches. Computador está presente numa parcela muito pequena.

5 Você considera o Facebook uma ferramenta pedagógica?

Gráfico 05 – Facebook

Produção da autora

O gráfico traz 81% das respostas  caracterizando o Facebook é uma
ferramenta pedagógica. Isso significa que o empenho da disciplina em utilizar
essa ferramenta pedagogicamente foi recompensado.
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6 Os grupos utilizados na disciplina de TIC’s contribuiu para seu 
aprendizado? 

Gráfico 06 – Grupos no Facebook

Produção da autora

Cerca de 90% das respostas afirmam que os grupos do Facebook contribuíram
para o aprendizado, reafirmando o resultado da questão anterior. 

7 A partir das aulas de TIC’s você está apta a continuar aprendendo as 
novas tecnologias para lhe ajudar em sua vida pessoal e em sala de aula?

Gráfico 07 –  Novas Tecnologias

Produção da autora

90% dos entrevistados julgam estar aptos para continuar sozinho seu

aprendizado, demonstrando que o objetivo da autonomia foi atingido.

O  estudo  faz  ver  que  a  maior  parte  das  alunas  têm  a  intenção  de

continuar  buscando instrumentalização por  meio  das TIC's  para  a sua vida

pessoal e profissional.

Algumas de nós já fazem uso específico da tecnologia, para exemplificar

relato que montei um Facebook para os pais conhecerem as atividades das

crianças  da  creche  em  que  trabalho,  postamos  fotos  de  atividades

desenvolvidas em sala e comemorações realizadas na instituição. A aceitação

dos pais foi totalmente positiva, eles agora veem os seus filhos desenvolvendo

as  atividades  e  se  emocionam.  Nos  demonstram  com  carinhos  e

agradecimentos. 
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8 Quais das ferramentas/recursos aprendidas no curso você utilizou em 
sua prática ou em sua vida pessoal

Gráfico 08 –  Ferramentas na prática

Produção da autora

A ferramenta  mais  utilizada  pela  turma é  o  e-mail,  o  que mostra  as

características  da  turma,  “imigrantes  digitais”  (PRENSKY,  2001),   quanto  a

idade. O Facebook vem em seguida talvez por ter sido a primeira ferramenta

de rede social  aprendida em sala, nos comunicamos em nossos grupos no

Facebook. 

9 Os aplicativos, jogos, sites e nutrições direcionados para a criança 
trazidos pela professora foram pertinentes?

Gráfico 09 –  Nutrição

Produção da autora

O gráfico  mostra  que  90% das  alunas  consideram os  jogos,  sites  e

nutrições pertinentes. Isso vem confirmar que o visto em aula é levado para as

crianças.
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2.5 O que dizem os dados?

A  partir  do  aprendizado  que  foi  proposto  a  turma  2012,  ocorrerão

mudanças na vida profissional e pessoal de cada uma. 

Antes,  das  aulas  de  TIC's  tecnologia  entrar  em  nossas  vidas,  não

acreditávamos que era possível desenvolver um trabalho para as crianças ou

com  as  crianças  utilizando  esse  recurso.  Os  dados  demonstram  que

praticamente todas  possuem algum tipo de tecnologia como TV e acessórios e

rádios entre outros, mas o número de computadores ainda é pequeno. 

Apesar  da  dificuldade  e  rejeição  iniciais  montamos o  Facebook,  nos

adicionamos,  passamos  a  manusear  a  ferramenta,  curtindo,  comentando  e

compartilhando, ideias e sentimentos. A professora de TIC’s montou um grupo

para conversarmos e postarmos questões do pedagógico, como a socialização

dos  nossos  pontos  de  observação  reservadamente.  Criamos  confiança  em

utilizar a ferramenta, outras vieram, tanto de comunicação (E-mail, WhatsApp,

etc), quanto de trabalho (Movie Maker, Prezi, etc).

A cada dia sinto que a turma se apropria  com mais tranquilidade de

novos conhecimentos, permitindo-se ir além das próprias expectativas, afinal

“só aprendemos a partir do que sabemos de nossa experiência, do que nos faz

sentido, do que tem significado dentro da nossa história.” (FREIRE, M., 2008,

p. 43).
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3 CONSIDERAÇÕES FINAIS

 A partir  do aprendizado da tecnologia que mudanças ocorreram? As

alunas  foram  atravessadas  pela  tecnologia  como  recurso  pedagógico?

Impactou em suas vidas? Foram as questões que orientaram o meu estudo, a

melhor forma de responder é me reportando ao colhido no campo:

A turma 2012 passou por mudanças nesse período de construção de

conhecimento,  a  caminhada  desse  aprendizado  foi  árdua,  passamos  por

conflitos  internos,  tropeços,  falta  do  desejo  e  como  diz  Madalena  “somos

sujeitos  desejantes.”  (FREIRE,  M.,  2008,  p.  24).  Porém  as  ferramentas

apresentadas em pauta impactaram a realidade de cada uma tanto na vida

profissional quando na vida pessoal.

Tenho exemplos de Josely, que não aguentavam as aulas, deixava isso

claro, debruçando-se sobre a mesa, percebia-se que contava os minutos para

que  aula  acabasse.  Entretanto,  após  um período,  ela  percebeu  que  podia

aprender e ensinar para o outro o que aprendia, hoje ensina as colegas. Antes

de enxergar a disciplina não se permitiu, não buscou, ficava nas aulas apenas

seu corpo, mas sua mente viajava. Lembro-me do primeiro dia de aula quando

a disciplina foi apresentada e foi falado que deveríamos ter um e-mail e um

facebook para nos comunicarmos, ela foi  uma das primeiras a questionar e

dizer que não utilizava esses recursos. A relação dela com a tecnologia passou

a fazer parte de sua vida quando ela se permitiu aprender. E saiu multiplicando,

ensinando  uma  parceira  de  creche  a  montar  blog  para  o  trabalho  dos

adolescentes.  Relatou em uma das aulas que blog foi  e,  é um sucesso na

instituição.

Hoje além do grupo físico, utilizamos os grupos virtuais para mantemos

contatos com outras pessoas e também temos o nosso grupo fechado que nos

permite discutir qualquer assunto, é a autonomia se fazendo presente.

Tenho a Telma como outro exemplo, não sentia falta da tecnologia até

que foi apresentada  a ela e passou a ajudá-la a “viver melhor”.

Andreia Maia não se arriscava porque tinha medo de colocar vírus em

seu computador e sempre chamava pelo neto ou filho para lhe auxiliar. Após as

aulas passou a se permitir,  montou Prezi  com fotos  de família  em um dos
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trabalho em sala.  Hoje  tem autonomia  para  manusear  a  tecnologia,  já  não

precisa mais do neto!

Nas aulas de TIC’s, fica evidente a transformação da turma, mas nem

tudo foi conquistado facilmente, encontramos obstáculos pelos caminhos, como

falta de interesse de algumas colegas da turma. Após um período de aceitação

e respeito pela disciplina percebi que algumas mudaram seu comportamento

quando  perceberam  que  podiam  trabalhar  com  as  crianças,  pois  elas

buscavam novidades para apresentar as crianças. 

Este estudo possibilitou refletir a respeito da formação do professor de

educação  infantil  e  como  introduzir  essa  tecnologia  para  as  crianças.  A

principal missão da coordenação foi trabalhar com o professor provocando a

perda do medo da tecnologia. 

A  tecnologia  é uma grande aliada na prática  do docente.  Com esse

estudo espero inspirar os profissionais de educação infantil, para refletir sobre

a  questão  do  aprendizado  da  tecnologia,  tanto  para  lhe  auxiliar  como

ferramenta pedagógica aliada ao currículo, quanto no seu dia a dia, com suas

famílias. 

A tecnologia é facilmente acessível a todos, pois as crianças convivem

com  ela  em  seu  cotidiano,  sendo  indispensável  a  orientação/mediação  do

educador  diante  das  suas  descobertas,  pois “ensinar  não  é  transferir

conhecimento,  mas  criar  as  possibilidades  para  a  sua  produção  ou  a  sua

construção.” (FREIRE, P., 1996, p. 22). E assim se operou na turma 2012.
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