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Resumo:

O presente artigo objetivou diagnosticar como os professores do ensino fundamental I têm utilizado
os tablets do Projeto Aula Digital no Colégio Estadual São José no município de Malhador/SE. A
metodologia adotada fundamentou-se na pesquisa descritiva, exploratória e de natureza qualitativa. A
coleta dos dados foi realizada através de fontes bibliográficas e entrevistas, contendo 5 perguntas
abertas direcionadas as educadoras participantes da pesquisa. Os resultados indicaram que o Aula
Digital voltado para a introdução das TDICs no ambiente escolar, apresenta uma proposta muito
interessante, porém, é necessária que alguns desafios e limitações sejam reparadas.

Abstract:

This article aimed to diagnose how elementary school teachers have used the tablets of the Digital
Classroom Project at the São José State College in the municipality of Malhador/SE. The
methodology adopted was based on descriptive, exploratory and qualitative research. Data collection
was carried out through bibliographic sources and interviews, containing 5 open-ended questions
directed to the educators participating in the research. The results indicated that the Digital
Classroom focused on the introduction of TDICs in the school environment, presents a very
interesting proposal, however, it is necessary that some challenges and limitations be repaired.

Resumén:

El objetivo de este artículo es diagnosticar cómo los maestros de primaria han utilizado las tabletas
del Proyecto Aula Digital en el Colegio Estatal de São José, en el municipio de Malhador/SE. La
metodología adoptada se basó en investigaciones descriptivas, exploratorias y cualitativas. La
recolección de datos se realizó a través de fuentes bibliográficas y entrevistas, conteniendo 5
preguntas abiertas dirigidas a los educadores participantes en la investigación. Los resultados
indicaron que el Aula Digital centrada en la introducción de los TDICs en el entorno escolar,
presenta una propuesta muy interesante, sin embargo, es necesario que se reparen algunos retos y
limitaciones.
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INTRODUÇÃO

Sabemos que nas últimas décadas, alguns seguimentos da sociedade contemporânea, vem tentando se
adequar as transformações decorrentes do avanço da tecnologia, advindas sobretudo, da nova
realidade social em que as informações se propagam com uma rapidez inexplicável, principalmente,
com a popularização de dispositivos móveis (notebook, tablet, smartphone e outros) e da internet
através das redes sem fio. É importante destacar que algumas tecnologias têm substituído o uso de
livros impressos por digitais, essa substituição tornar o acesso aos conteúdos não impressos, mais
baratos, esses fatores contribuem para a promoção da sustentabilidade ambiental do planeta.

No setor educacional, a situação não é diferente, visto que os alunos nascem após a difusão da
internet, em meio a um mundo mais tecnológico, globalizado e interconectado, regido pelas
Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação (TDIC). Segundo a Organização das Nações
Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (UNESCO), a utilização desses aparelhos por educandos
e educadores, pode facilitar o processo de aprendizagem, uma vez que oportuniza a ampliação de
conhecimentos através de informações que podem ser acessadas em qualquer lugar, desde que
estejam conectados à internet (UNESCO, 2014).

Nesse sentido, para que o uso dessas novas ferramentas tecnológicas ocorra de forma efetiva, cabe ao
docente atrai a atenção dos alunos com o uso de novas tecnologias educacionais, mantendo assim o
foco e interesse em conteúdos didáticos que iram facilitar essa troca de conhecimentos, contribuído
assim, para o processo de ensino-aprendizagem. No entanto, para que isso ocorra, os professores
necessitam de formação para a inserção das TDICs em sua prática docente.

O uso dos kits tecnológicos (notebook, tablets, roteador, projetor e tela de projeção) por algumas
escolas públicas, disponibilizada pelo Projeto Aula Digital, tem se tornado um dos meios para que as
TDICs sejam introduzidas no setor educacional sergipano, pois vem disponibilizando conteúdos
digitais para professores e alunos, incorporando uma nova metodologia de ensino e aprendizagem.

Diante do exposto, optamos em desenvolver a pesquisa no Colégio Estadual São José, localizado na
zona urbana do município de Malhador/SE, com os professores do ensino fundamental I da referida
instituição, pelo fato da escola ter sido contemplada com o “Projeto Aula Digital” que é direcionada
apenas aos alunos das séries iniciais da educação básica.

Nesse contexto, o artigo tem como objetivo, diagnosticar como os professores do ensino fundamental
I têm utilizado os tablets do Projeto Aula Digital no Colégio Estadual São José no município de
Malhador/SE. E como específicos: levantar os desafios que se impõe e as sugestões pedagógicas
quanto a utilização dos tablets a partir da experiência vivenciada pelos docentes; e, identificar
potencialidades e limitações enfrentadas pelos professores quanto ao uso do tablet e suas
ferramentas.

O USO DAS TECNOLOGIAS DIGITAIS MÓVEIS NO ESPAÇO ESCOLAR

As Tecnologias Digitais da Comunicação e Informação, também conhecida como TDICs, podem ser
definidas como um conjunto de recursos ou ferramentas tecnológicas, usadas pelo ser humano para
armazenar, processar e se comunicar. Esses recursos tecnológicos quando colocados a serviço da
educação tem provocado transformações significativas, tanto na difusão do conhecimento quanto na
criação de novas metodologias de ensino e aprendizagem, bem como, na forma como as pessoas se
relacionam.

Quanto as transformações da tecnologia, Paiva (2009, p. 3) nos fala que:
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Se examinarmos a história da tecnologia, veremos que as inovações
tecnológicas têm impactando o ensino de línguas desde a criação da escrita.
A tecnologia tem sido um elemento necessário à educação desde o volumen,
um rolo de papiro, até o codex, uma coleção de folhas costuradas, cujo
formato é o mesmo dos livros como os conhecemos ainda hoje. Acredito que
a história do computador na educação, não apenas na América do Sul, mas no
mundo inteiro, é bastante semelhante à história do livro. A socialização da
tecnologia escrita não foi um processo simples. O livro enfrentou os mesmos
problemas que o computador enfrenta hoje. O codex era caro e era privilégio
de poucos.

As inovações tecnológicas cada vez mais presente no cotidiano das pessoas, assim como no setor
educacional, tem se tornado um enorme desafio a ser encarado, pois com a difusão das TDICs,
mudanças estão ocorrendo, principalmente de cunho cultural, sendo possível verificar algumas
substituições de tecnologia antiga, como livros e cadernos, por novas ferramentas, dentre elas, os
dispositivos móveis.

Quando o assunto é o uso das TDICs na educação, a concepção atual está voltada para a inclusão de
dispositivos móveis como: tablets, notebooks e smartphones. Essas tecnologias digitais móveis,
trazem alguns desafios as instituições de ensino, dentre elas, uma aprendizagem mais participativa e
integrada, em que professor e alunos mantem vínculos pessoais e afetivos, podendo estar juntos
virtualmente. Portanto, o professor deixa de ser o centro, para se tornar parte integrante no processo
construtivo do conhecimento (MORAN, 2013).

Resultados da oitava pesquisa TIC Educação, revelou que o uso e a apropriação das TDICs nas
escolas brasileiras têm crescido significativamente, apontando o acesso à internet exclusivamente via
aparelho celular, como uma das principais tecnologias digitais mais acessadas pelos professores e
alunos, especialmente em práticas relacionadas à comunicação, informação e consumo de produtos
culturais e educacionais. Em relação aos avanços do uso dessas tecnologias na prática pedagógica, o
estudo também destacou que um dos desafios que ainda precisa ser superado pelas instituições de
ensino, é a qualidade de conexão da internet e o número insuficiente de computadores, bem como, a
obsolescência desses equipamentos (BARBOSA, 2018).

Apesar do acesso às tecnologias se fazer presente no cotidiano de professores e alunos, ainda existem
barreiras, além das supracitadas, que dificultam a implementação desses recursos nas práticas
pedagógicas, um deles é a falta de curso de formação especifica para o ingresso das TDICs na sala de
aula. Embora a maioria dos docentes tenham familiaridade com as tecnologias móveis, quando se
parte para sua utilização no ambiente escolar, muitos sentem dificuldade. Por isso, é importante que
além da introdução das tecnologias digitais no espaço educacional, também se pense em um processo
formativo destinado aos professores, porém que este não seja apenas teórico ou para uso dos
equipamentos, mas que proporcione exemplos práticos para seu uso em aula.

No tocante as dificuldades de usar ferramentas digitais em sala de aula, Lévy segue uma linha de
pensamento diferente da apresentada por Barbosa (2018). Lévy (2013, p. 3) afirma que:

Não há obstáculos. Todos os estudantes têm uma habilidade extraordinária
para usar esse tipo de ferramenta. Agora, os professores têm que conhecer tão
bem quanto as crianças. Sobretudo, isso tem que ser utilizado numa ótica de
aprendizagem colaborativa. Eu acredito que o professor precisa se capacitar,
porque ele só pode ensinar aquilo que ele domina. Eu não acredito na
formação do professor apenas para usar as redes sociais. O professor também
tem que se esforçar. Utilizar isso para si próprio. É só uma questão de entrar
nessa cultura. E de implementar o know-how pedagógico utilizando essas
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ferramentas.

Sendo assim, para que as ferramentas digitais sejam embutidas na sala de aula, primeiramente, é
indispensável que os professores estejam abertos à mudança, pois é muito difícil manter antigas
metodologias de ensino e aprendizagem, em tempos que os alunos estão mergulhados na cultura
digital. Outro aspecto também relevante, é a formação dos educadores, que precisam estar
preparados para planejar atividades que estimulem a participação ativa dos alunos.

Dentre os diversos projetos que busca inserir o uso das tecnologias digitais no ambiente escolar e
também foque na formação do educador, estar o “Projeto Aula Digital” da Fundação Telefônica e
Fundação Bancária “La Caixa”, que desde 2017, vem disponibilizando conteúdos digitais para
professores e alunos, incorporando nas escolas brasileiras, uma nova metodologia de ensino e
aprendizagem. No Brasil, teve início na cidade de Manaus, por meio de parceria com a Secretaria
Municipal de Educação daquele município, porém, o projeto não estacionou apenas nesta região, se
propagando também em outros Estados, contando a colaboração das Secretarias de Educação do
Estado e dos Municípios. Em 2018, algumas escolas estaduais e municipais sergipanas, foram
contempladas com o Aula Digital, recebendo maletas contendo kits tecnológicos, com notebook,
tablets, roteador, projetor e tela de projeção (FUNDAÇÃO TELEFÔNICA VIVO, 2018).

O “Aula Digital” é somente destinado aos educadores e educandos do ensino fundamental I, pois a
prioridade é atender as séries iniciais da educação básica. No que se refere ao uso desses kits, os
tablets são os únicos dispositivos manuseados pelos alunos durante o desenvolvimento das atividades
propostas.

Em relação ao tablet, Seabra (2012) define como:

[...] equipamento que permite o acesso a qualquer sítio da internet, seja por
rede sem fio (wi-fi) ou por conexão de telefonia (3G), o que possibilita a
busca de informações através de blogs, artigos, revistas, como também
pode-se assistir filmes, ouvir músicas em mídia ou pelo rádio, enviar e
receber e-mail, realizar simulações, interagir com os jogos educacionais,
distância, assim como comunicação direta através de mensageiros
instantâneos, para bate-papo, ou acessar redes sociais. Além de permitirem
gravar e editar arquivos em áudio, tirar fotos, realizar gravações para
anotações pessoais, além de serem dotados de sensor de posicionamento e
GPS.

Estes dispositivos estão auxiliando na forma de fazer educação, pois são portáteis, leves e
apresentam um menor custo financeiro para poder ter acesso à internet, possibilitando seu uso em
qualquer lugar e a qualquer momento. Portanto, a utilização de dispositivos móveis, como os tablets,
favorece a aquisição do conhecimento, pois desperta no educando o prazer em aprender de forma
lúdica, dinâmica e divertida.

METODOLOGIA

Em conformidade com os objetivos da pesquisa, priorizamos a pesquisa qualitativa, por
proporcionar uma coleta e análise mais aprofundada das informações coletadas, como aspectos
sociais, culturais, a maneira de pensar e agir dos sujeitos pesquisados. O estudo também foi
denominado como pesquisa descritiva de caráter exploratório, por ser necessário conhecer os sujeitos
envolvidos, permitindo que o pesquisador possa obter mais informações sobre o que se estuda
(TRIVUÑOS, 1987).
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A pesquisa foi desenvolvida no Colégio Estadual São José, tendo como sujeitos participantes, as
professoras do 1º ao 5º ano da educação básica, localizada no município de Malhador no Estado de
Sergipe. A unidade escolar, está situada na zona urbana, atendendo alunos do ensino fundamental I e
II. Os discentes acolhidos pela escola, são oriundos da própria sede municipal e de povoados
circunvizinhos.

A relevância da escolha da escola e do público, se deu pelo fato da instituição fazer parte do objeto
de pesquisa de doutoramento de uma das autoras deste artigo, bem como, ter sido contempla com o
Projeto Aula Digital, que trabalhar apenas com as séries iniciais do ensino fundamental.

Para o aprofundamento teórico, realizamos estudos em site da Fundação Telefônica e Fundação
Bancária “La Caixa”, em revistas cientificas contendo pesquisas voltas as TDICs, dentre outros
dados atuais e relevantes a temática trabalhada. Em relação aos dados, foram construídos a partir de
informações obtidas através das entrevistas, semiestruturada, contendo 5 perguntas abertas. No que
diz respeito a aplicação do instrumento de coleta, ocorreu no mês de julho de 2019, com 5
professoras que não tiveram seus nomes identificados, garantindo assim, o anonimato.

Para a análise dos resultados, optamos pela análise de conteúdo de Bardin (2010), para a autora

[...] Um conjunto de instrumentos metodológicos cada vez mais sutis em
constante aperfeiçoamento, que se aplicam a “discursos” (conteúdos e
continentes) extremamente diversificados. O factor comum destas técnicas
múltiplas e multiplicadas [...] é uma hermenêutica controlada, baseada na
dedução: a inferência. [...] ao desempenharem o papel de “técnicas de
ruptura” face à intuição aleatória e fácil, os processos de análise de conteúdo
obrigam à observação de um intervalo de tempo entre o estimulo-mensagem
e a reacção interpretativa (BARDIN, 2010, p. 11).

É importante enfatizar que a proposta de análise adotada neste artigo o sistema de categorias, porém,
neste caso, não organizamos em tabelas, mas sim, discorremos ao logo do texto de resultados e
discussões.

RESULTADOS E DISCUSSÕES

.

Neste tópico são apresentados os resultados e discussão dos dados obtidos na investigação deste
artigo. Também vale ressaltar, que essas informações foram dialogadas com elementos de trabalhos
realizados por outros pesquisadores. E as respostas atribuídas pelas professoras em relação ao uso
dos tablets em sua prática docente.

A primeira questão buscou colher informações sobre a chegada do Projeto Aula Digital na escola
onde realizamos o estudo. De acordo com os relatos das professoras, o projeto chegou no segundo
semestre letivo de 2018, por esse motivo, foi pouco utilizado na sala de aula.

Quando solicitado que falassem sobre a formação/capacitação para o uso dos tablets no ambiente
escolar, as entrevistadas afirmaram que a Fundação Telefônica e Fundação Bancária “La Caixa”
ofertam cursos de formação, algumas etapas acontecem na Diretoria Regional de Educação – 03,
abrangendo algumas escolas contempladas com o projeto e as demais formações são ministradas por
um técnico na própria escola.

Em relação a formação docente, Lévy (2013), Silva, Ribeiro e Assis (2017), apontam a falta de
formação dos professores como um dos grandes desafios para que as TDICs sejam implementadas
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nas escolas. O educador precisa se capacitar, buscando um fazer pedagógico mais dinâmico, com
técnicas que despertem nos alunos interesse pelos temas debatidos em sala de aula.

De acordo com os docentes, os tablets do Projeto Aula Digital são muito importantes para o
desenvolvimento formativo dos alunos da educação básica e, principalmente, dos anos iniciais, pois
além de ser um novo meio de aprender, também coloca o educando que ainda não tem acesso as
tecnologias móveis em contato direto com as TDICs.

Para Oliveira (2015, p. 11), a presença dos tablets no contexto escolar,

[...] traz subjacente a proposta de que o aluno se transforme em construtor e
participante do processo de ensino e de aprendizagem, ao mesmo tempo em
que exige do professor novas habilidades e proposições didáticas. No entanto,
essa premissa ainda parece se apresentar como um dos maiores desafios, que
é o de alunos e professores se integrarem em rede.

Além dos tablets, os aplicativos educacionais presentes nos dispositivos móveis, são recursos que
podem ajudar em algumas etapas do processo de ensino. Vale ressaltar que seu uso necessita ser
adaptado a realidade da turma ou dos alunos.

No que se refere aos desafios impostos em sua prática docente, os professores apontaram algumas
categorias, dentre elas: o quantitativo elevado de alunos em sala de aula, dificultando o controle da
turma no momento de desenvolver as atividades, e a falta de suporte técnico/pedagógico em relação
a montagem do kit tecnológico.

Um dos desafios é a quantidade de alunos em sala, o uso dos tablets que dá
um pouco de trabalho para organizar tudo com os alunos, a montagem do
material que a gente tem que fazer sozinha, gastando muito tempo até
organizar tudo junto com eles, e as crianças acabam se dispersando. Já em
relação ao sistema operacional não senti dificuldade, pois tanto eu quanto os
alunos, temos uma familiaridade com essa tecnologia (Informação verbal)[1].

Diante disso, percebemos que diariamente são impostos ao professor vários desafios, e a inserção das
TDICs tem se tornado mais um, que quando planejados e bem utilizados, fazem uma grande
diferença tanto no desenvolvimento da prática docente, quanto na aquisição de novos conhecimentos,
influenciando diretamente na ação do profissional da educação e dos alunos, pois provocam
mudanças não somente na maneira de agir, mas também em relação a forma de refletir sobre as suas
práticas (BARBOSA; SANTOS; SILVA, 2018).

A última questão da entrevista destinou-se as limitações que os professores enfrentam no dia a dia de
sala de aula, para trabalhar com o kit tecnológico doado pela Fundação Telefônica e Fundação
Bancária “La Caixa”. Quanto às falas das entrevistadas, pôde-se notar o descontentamento quanto ao
tempo utilizado para planejar as atividades que serão desenvolvidas juntamente com o Aula Digital,
pois embora seja um dispositivo destinado a propagação das TDICs no ambiente escolar, mas
precisamente, na sala de aula, esse recurso ainda é fechado, não permitindo que o professor possa
planejar suas atividades, em casa ou em qualquer lugar.

Diante do que foi exposto durante as entrevistas, percebe-se que o fator supracitado, é realmente um
empecilho para que as aulas se tornem mais dinâmicas, pois a maioria dos professores possuem dois
vínculos profissionais, o que restringe tanto a questão de planejamento quanto de aplicabilidade.
Além desses fatores, também foi informado, que o notebook, um dos itens mais importantes do kit
recebido pela escola, encontra-se com problemas técnicos, e segundo as próprias educadoras, sem
acesso a esta ferramenta tecnológica, automaticamente, não se tem acesso aos tablets educacionais.
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Uma das entrevistadas, também apontou como limitação, o pacote que o Aula Digital possui, são
aulas prontas, que não podem ser alteradas, por se tratar de um sistema fechado, sendo assim, os
alunos precisam se adequar ao aparelho e não o contrário. Entretanto, mesmo com todos os desafios
e limites encarados por professores e alunos, é possível verificar que as TDICs estão sendo
introduzidas nas aulas, contemplando alunos do 1º ao 5º ano do ensino fundamental I.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A entrevista realizada com as professoras do 1º ao 5º ano do ensino fundamental I, referente a
utilização dos tablets por professores de uma escola pública estadual, revelou que a equipe de
educadoras não apenas recebeu formação, mas também são acompanhados por um técnico
responsável em ensinar o correto uso do kit tecnológico, dentre eles o tablet, em sala de aula.

Outro dando bastante importante e que também ficou bem evidente, foi que nem todos os
professores, fazem uso desse material em suas aulas. De acordo com algumas informações, esse fato
deve-se pela falta de manutenção no notebook, equipamento essencial para o desenvolvimento do
projeto.

Em relação aos desafios e as limitações, ficou claro que uma das maiores dificuldades enfrentadas
pelas docentes, são as salas de aula superlotadas, sem contar com a questão do tempo para planejar e
realizar as atividades. Podemos dizer que o Projeto Aula Digital é muito interessante, porém ainda
falta incentivo, mas é um bom passo para o uso das TDICs na educação.
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