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RESUMO

O Projeto Aula Digital cria oportunidades para que as crianças no ciclo de alfabetização possam
aprender por meio da tecnologia. Este estudo investigou, na perspectiva de cinco professoras de uma
escola pública estadual de Sergipe, quais as maiores dificuldades que as tem impedido de usar a
maleta digital, uma vez que a tecnologia surge para potencializar os trabalhos em termos de docência
e de aprendizagem. Nesse sentido, foi utilizado a metodologia de natureza qualitativa por meio da
aplicação de um questionário. Percebeu-se que as professoras reconhecem a importância do uso dos
tablets no processo de alfabetização dos alunos, de modo que esteja sintonizada com a era digital.
Contudo, o estudo apreende que entre a compreensão e a prática há um fosso ainda intransponível no
tocante ao uso das ferramentas tecnológicas em sala de aula.

Palavras-chave: Alfabetização. Formação de Professoras. Projeto Aula Digital. Tablet.

ABSTRACT

The Digital Class Project creates opportunities for children in the literacy cycle to learn through
technology. This study investigated, under the teachers&39; perspective in five teachers of a state
public school in Sergipe, what are the major difficulties that have prevented them to use the digital
suitcase, since technology emerges to enhance the work in terms of teaching and learning. In this
sense, the qualitative methodology was used through of the applying of questionnaire. It is perceived
that the teachers recognize the importance of using tablets in the literacy process of students, so that
it is in tune with the digital age, however, the study carry out that between understanding and
practice there is a still unbridgeable gap regarding use of technological tools in the classroom.

Keywords: Literacy. Teacher Training. Digital Class Project. Tablet.

RESUMEN

El Proyecto Clase Digital crea oportunidades para que los niños en el ciclo de alfabetización
aprendan a través de la tecnología. Este estudio investigó, desde la perspectiva de cinco maestras de
una escuela pública estatal de Sergipe, cuáles son las principales dificultades que las han impedido
de usar la maleta digital, una vez que surge la tecnología para mejorar el trabajo en términos de
enseñanza y aprendizaje. En este sentido, se utilizó la metodología cualitativa, mediante la aplicación
de un cuestionario. Se percibió que las maestras reconocen la importancia del uso de las tabletas en
el proceso de alfabetización de los alumnos, de modo que esté en sintonía con la era digital. Sin
embargo, el estudio mostra que entre la comprensión y la práctica hay una brecha todavía
insuperable en el uso de las herramientas tecnológicas en el aula de clase.

Palabras-clave: Alfabetización. Formación del profesorado. Proyecto Clase Digital. Tabletas.
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1 INTRODUÇÃO

O Projeto Aula Digital, iniciativa ProFuturo, é uma união da Fundação Telefônica/Vivo e Fundación
Bancária "La Caixa" da Espanha, já implantado em países da África, Ásia e América Latina. No ano
de 2017, deu seu primeiro passo no Brasil, especificamente em Manaus, numa parceria com a
Secretaria Municipal de Educação. Neste mesmo ano, chegou a Sergipe e encontra-se presente em 46
(quarenta e seis) cidades em regime de colaboração com as secretarias Municipais e Estaduais de
Educação e contempla até o momento cerca de 585 (quinhentos e oitenta e cinco) escolas
(PROFUTURO, 2019).

A Aula Digital oferece a formação presencial e continuada aos professores, coordenadores, gestores
escolares e acesso a um ambiente de aprendizagem por meio de conteúdos digitais disponibilizados
em um kit tecnológico, contendo uma maleta com um notebook e roteador para uso dos educadores,
34 (trinta e quatro) tablets para os alunos, além de projetor e tela de projeção.

Os conteúdos contemplados pelo projeto são pedagógicos, digitais e de aprendizagem colaborativa
nas disciplinas de Língua Portuguesa, Matemática, Ciências e Tecnologia e Cidadania. O plano de
trabalho inclui visitas regulares de formadores à escola, acompanhamento aos professores, bem como
suporte online.

A Aula Digital, no início, estava focada na aquisição das competências das crianças do ciclo de
alfabetização, do 1&8304; ao 3&8304; ano, através das tecnologias, de forma a contribuir para uma
maior igualdade de oportunidades. Porém, no ano de 2018, houve a ampliação do programa
atingindo os alunos até o 5&8304; ano do ensino fundamental. É através da alfabetização que a
criança se insere no mundo letrado. Um bom trabalho na alfabetização contribui para a autonomia da
criança.

A Base Nacional Comum Curricular (BNCC), implementada pelo Ministério da Educação em 2017,
visa unificar o currículo em todo território brasileiro, a fim de superar as dificuldades que impedem a
diminuição da desigualdade social, de modo que é necessário que sistemas, redes e escolas garantam
um patamar comum de aprendizagens a todos os estudantes (BRASIL/BNCC, 2017).

No campo das habilidades para os dois primeiros anos do ensino fundamental, a BNCC destaca a
importância de criar estratégias de leitura e escrita por meio do canal comunicacional – oral, escrito e
multisemiótico –, e os diferentes gêneros textuais utilizados em sala de aula devem estar sintonizados
com as demandas das práticas sociais.

Ler e compreender, em colaboração com os colegas e com a ajuda do
professor ou já com certa autonomia, listas, agendas, calendários, avisos,
convites, receitas, instruções de montagem (digitais ou impressos), dentre
outros gêneros do campo da vida cotidiana, considerando a situação
comunicativa e o tema/assunto do texto e relacionando sua forma de
organização à sua finalidade (BRASIL/BNCC, 2017, p. 103).

O uso das tecnologias na alfabetização trouxe mudanças no processo de leitura e de escrita. Kenski
(2012) salienta que é necessário levar em consideração como as ferramentas estão sendo utilizadas,
visto que desencadeiam intermediação entre a interpelação da professora e a compreensão do aluno
diante do conteúdo veiculado em sala de aula.

A partir de observações realizadas numa escola da rede estadual de Sergipe, percebeu-se que as
professoras do ciclo de alfabetização da referida escola participaram do curso de formação do
“Projeto Aula Digital” e fizeram uso da maleta juntamente com o coordenador de campo; porém,
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quando as professoras precisaram ser autônomas no uso da maleta, observou-se o desuso ou uso de
forma esporádica da maleta. A partir dessas observações, este estudo identificou-se a necessidade de
ouvi-las.

Sendo assim, o objetivo deste estudo é dar voz às professoras e compreender quais as dificuldades
que elas encontram para fazer uso da maleta digital em sala de aula. O que se tem notado, na prática,
é que apesar da importância do recurso no processo de alfabetização, ainda se encontra a resistência
por parte das professoras. Com isso, esse estudo sai do campo especulativo e pretende apreender as
razões que as levam a não utilizar as ferramentas tecnológicas disponíveis na escola, para não
perpetuar o estigma replicado “de uma escola do século XIX, com professoras do século XX e
estudantes do século XXI”. Uma realidade anacrônica à realidade digital.

Vive-se no tempo da era digital, e a tecnologia assume protagonismo no qual os alunos são
entusiastas e as professoras devem atuar com o objetivo de ressignificar o processo de ensino e
aprendizagem. Além de tornar as aulas mais lúdicas, é preciso perceber que muitos alunos podem ter
a oportunidade de desenvolver suas capacidades digitais.

2 AS TECNOLOGIAS NO CENÁRIO EDUCACIONAL EM SERGIPE

No cenário educacional, as tecnologias despontam como um novo paradigma que está cada vez mais
incorporado ao cotidiano dos estudantes, permitindo interação e comunicação que impacta na relação
entre as pessoas e contribui para a produção de conhecimento e de cultura.

Em termos pedagógicos, Brasilino (2017) afirma que as tecnologias trazem à escola inúmeras
possibilidades de realizar tarefas de forma mais ampla, lúdica e diversificada. Ampla também será a
capacidade da professora de propor atividades que estejam alinhadas aos seus objetivos pedagógicos.
Castro (2016) destaca o potencial das tecnologias para melhorar a qualidade no processo educacional
e criar novos modos de aprendizagem, interativos e participativos, que visem um melhor
desempenho escolar.

Apesar das Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs) estarem presentes na escola pública,
políticas de acercamento e permanência ainda precisam ser reforçadas, no sentido de proporcionar
melhor interação entre as TICs e a formação dos professores. Brasilino (2017) considera que o
professor quando não possui uma formação específica em TICs e conhecimentos que possam estar
relacionados à ferramenta, dificilmente a incorporará à sua prática.

No campo educacional, o primeiro passo foi dado a partir da década de 90. Em 1997, foi criado o
Programa Nacional de Tecnologia Educacional (ProInfo), objetivando disseminar a informática no
sistema público de ensino como forma de enriquecimento pedagógico. Apesar de contar com uma
orientação teórica adequada e diretrizes importantes para o seu desenvolvimento, na prática, segundo
Ronsani (2005), deparou-se com vários entraves desde um número reduzido de computador por
aluno à falta de manutenção e formação profissional.

Martins e Flores (2015) consideram que houve poucas evidências de que o uso efetivo das
tecnologias no ambiente escolar provocou ampliação, em termos pedagógicos, no processo de ensino
e aprendizagem; fator preocupante, em virtude dos recursos públicos que foram destinados ao
programa. A mudança deste paradigma se encontra na formação continuada dos professores, levando
em consideração que outrora, o foco estava na aquisição de equipamentos e infraestrutura.

Em Sergipe, o Proinfo chega em 1997, sendo composto por uma comissão estadual formada de
representantes da SEED/SE com sede na Divisão de Tecnologia de Ensino (DITE). Em 1998, um
grupo de docentes participa de especialização em Informática Educativa; em 2000, continua o
processo de formação de multiplicadores; em 2002, foram criados Núcleos de Tecnologias
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Educacionais (NTE) que foi ampliado em 2007, objetivando a criação de um espaço para que os
processos de formação continuada fossem potencializados e as tecnologias estivessem mais próximas
da cultura escolar (DANTAS, et at, 2009).

A tecnologia educacional, de um modo geral, sempre esteve presente nas
atividades de ensino, quer através do uso de um livro, de giz e lousa, de um
graveto para escrever na areia, até os mais sofisticados meios eletrônicos que
estão chegando às salas de aula Retomando o projeto OLPC - One Laptop
Per Child (aqui no Brasil UCA – Um Computador por Aluno), podemos
perceber que o interesse em ampliar o acesso a informação através da
internet, a importância em possibilitar que desde o computador seja integrado
ao dia a dia, demonstram que governos de vários países estão reunindo
esforços para criar condições de inclusão digital (FRANÇA, 2010, p. 67).

Em 2010, o estado de Sergipe foi contemplado pelo Programa UCA; a mobilidade e portabilidade,
possibilitando o uso em qualquer ambiente e fora do espaço escolar; a interação das mídias, seja a
TV, rádio, vídeo, som, com o objetivo de contribuir com o processo de ensino e aprendizagem;
conectividade sem fio e imersão na cultura digital (NASCIMENTO, MACHADO e DORA, 2016).

Em 2017, chegou ao estado de Sergipe o Projeto Aula digital, uma parceria entre a Telefônica Vivo e
as secretarias Municipais e Estaduais de Educação. O projeto atua em três frentes: formação
continuada, por meio de formação presencial dos formadores nas escolas, buscando ampliar o
repertório dos professores, os processos de ensino e aprendizagem; mão na massa, porque os
formadores realizam visitas regulares às escolas, desenvolvendo acompanhamento do projeto junto
aos educadores e apoiando-os no desenvolvimento de novas práticas; equipamentos, que possibilitam
acesso a conteúdos digitais num ambiente de trabalho colaborativo, no qual o educador pode
enriquecer suas aulas e acompanhar o desempenho dos seus alunos (PROFUTURO, 2019).

Trata-se de uma proposta universal que possibilita aos alunos habilidades e competências, fazendo
uso das tecnologias. O uso dos tablets trazem uma perspectiva inovadora, personalizada e flexível,
fazendo com que alunos de áreas mais vulneráveis tenham o mesmo acesso que os demais.
(PROFUTURO, 2019).

3 USO DO TABLET NA ALFABETIZAÇÃO: UMA CORRIDA PARA O PRESENTE

A tecnologia na alfabetização é um importante recurso pelo qual os professores podem enriquecer o
seu trabalho pedagógico, auxiliando nas formas de ensinar e aprender. Este panorama consiste em
promover mudanças na vida do aluno, desencadeando a inclusão em aspecto sociais, cognitivos,
culturais e linguísticos. A alfabetização, nesse contexto, precisa ser pensada visando o
desenvolvimento integral da criança (BINOTTO e SÁ, 2014).

Saccol et al (2010) afirmam que o uso de dispositivos móveis na educação, a exemplo do tablet, é
denominada Aprendizagem com Mobilidade ou Mobile Learning: um processo apoiado em
tecnologias móveis de baixo custo em que a mobilidade dos aprendizes é o ponto central, o que é
impossível no ensino tradicional. Pelo aspecto prático, tornou-se uma excelente ferramenta que pode
ser usada em qualquer lugar e a qualquer tempo, dando origem às mais diversificadas formas de
aprendizagem.

O Projeto Aula Digital é Mobile Learning, que faz uso do tablet junto aos alunos; uma ferramenta
importante no processo de aprendizagem, que pode ser usada em qualquer espaço físico da escola,
dando condições para que os usuários, através da tecnologia, tenham acesso ao mundo da leitura e
escrita.
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[...] dar condições para que o indivíduo – criança ou adulto – tenha acesso ao
mundo da escrita tornando-se capaz não só de ler e escrever, enquanto
habilidades de decodificação e codificação do sistema da escrita, mas, e,
sobretudo, de fazer uso real e adequado da escrita com todas as funções que
ela tem em nossa sociedade e também como instrumento na luta pela
conquista da cidadania plena (SOARES, 1998, p. 33).

A alfabetização deve levar em conta a dinâmica da sociedade, de modo que há uma expectativa do
processo de formação escolar que transcende aspectos objetivos e subjetivos da pessoa para uma
conjunção de motivações que culminam em interesses sociais, políticos, econômicos e individuais.
Nessa linha de pensamento, promover uma alfabetização alinhada às inovações tecnológicas é
fundamental para construção de histórias de formação pessoal, educacional e profissional que
asseguram a vida na sua existencialidade histórica na era digital.

Talvez seja este o sentido mais exato da alfabetização: aprender a escrever a
sua vida, como autor e como testemunha de sua história, isto é, biografar-se,
existenciar-se, historicizar-se. Por isto, a pedagogia de Paulo Freire, sendo
método de alfabetização, tem como ideia animadora toda a amplitude
humana da educação como prática da liberdade (FREIRE, 2005, p. 8).

Antes da escola, os alunos já possuem um processo de interação com a tecnologia, uma vez que o
mundo moderno está repleto de atrativos e as crianças, para Binotto (2014), já estão imersas, num
mundo de linguagens, sendo indispensável o acesso delas às diferentes linguagens gráfica, gestual,
plástica, musical, corporal, televisiva, informática, entre outras.

Teberosky e Gallart (2004) consideram que fazer uso das tecnologias não implica, necessariamente,
no domínio da leitura ou escrita, mas que pode ser aliado nesse processo: uma animação pode ajudar
a recordar histórias mais do que as imagens estáticas presentes nos livros.

Assim como a tecnologia, a alfabetização, segundo Ferreiro (2015), vai além dos muros da escola.
As crianças aprendem interagindo com o objeto do conhecimento e deve ser levada em consideração
no processo de transformação do conhecimento recebido e a consecução da aprendizagem. Um bom
trabalho na alfabetização contribui para a autonomia da criança. Na alfabetização, o uso da
tecnologia digital surge no sentido de:

[...] possibilitar aos alfabetizandos um processo de apropriação dos códigos
iniciais da língua mediada pelos recursos tecnológicos, potencializar a leitura
e a escrita, assim como desenvolver a (re) construção de outros
conhecimentos importantes para a vida em sociedade e para os futuros anos
de escolarização (BINOTTO e SÁ, 2014, p. 320).

Faz-se necessário humanizar as tecnologias que são meios importantes no processo de
ensino/aprendizagem e permitem maior flexibilização de tempo. Na relação entre alfabetização e
tecnologia, um dos pontos mais emergentes é a formação dos professores que:

[...] merece destaque por não se tratar apenas de formar profissionais, mas
também por produzir uma profissão. Ao longo da história, a formação de
professores nas instituições segue um modelo limitado à imitação, baseado
em um padrão, como se a sala de aula fosse um espaço único que recebe
esses profissionais com as mesmas necessidades, os mesmos problemas, em
um mesmo contexto. O Estado forneceu, durante décadas, um enquadramento
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normativo às instituições de ensino, submetendo professores e alunos a regras
gerais, padronizadas e fixadas por leis e normas que, com o advento das
novas tecnologias, caíram em desuso (VASCONCELOS e OLIVEIRA, 2017,
p. 119 e 120).

Desta forma, o contexto atual exige dos professores novas competências para atender às necessidades
imbricadas na tecnologia, trazendo novas formas de ensinar e aprender. Kenski (2012) afirma que
não é possível ficar inerte perante as tecnologias e cabe a todos os envolvidos no processo o
compromisso de ampliar as formas de saberes e estimular a consciência crítica no uso das
tecnologias.

4 FORMAÇÃO DOS PROFESSORES PARA INCORPORAR ÀS NOVAS TECNOLOGIAS

Se as transformações tecnológicas impõem aos professores novas formas de aprender e ensinar, a
sociedade impõe competências para aprender a lidar com as tecnologias. Kenski (2012) acredita que
solucionar o impasse entre docentes e tecnologias perpassa pelos cursos de formação que devem
criar condições para que os futuros professores sejam produtores críticos de novas formar de ensinar.
Nessa linha de raciocínio, as competências dos professores os qualificam, tecnicamente, para
instrumentalizar as ferramentas digitais, assim como estabelecer relações objetivas que as levam a
enfrentar situações dentro do processo ensino-aprendizagem, ao passo que transferem essas
qualificações para os seus alunos (PERRENOUD et al, 2002).

Não se pode desconsiderar que os professores, ao concluírem a formação acadêmica, precisam se
mobilizar para ir além dos conhecimentos adquiridos e dar sentido a sua prática, ressignificando-a. A
modernização das aulas é importante pela capacidade de adaptação aos níveis de cada aluno. O
tablet, por ser um recurso móvel, permite o aprendizado do aluno em diferentes ambientes de
aprendizagem. No entanto, o professor precisa estar apto para fazer uso desses recursos de forma a
tornar a sala de aula um ambiente propício ao processo de ensino e aprendizagem.

O uso do tablet em sala de aula deve ter objetivo definido. Segundo Lévy (2001), usar as tecnologias
implica em romper as barreiras do medo e aventurar-se no mundo da revolução. “[...] os obstáculos
que se apresentam são os relativos às escolhas feitas no sistema educativo e que estão relacionados
ao cotidiano e à estratégia de ensino.” (SCHUHMACHER, ALVES FILHO e ELCIO
SCHUHMACHER, 2017, p. 565)

Nesse contexto, a formação continuada dos professores deve ser considerada um mecanismo
importante para uma prática reflexiva, porque permite preencher lacunas da formação bem como
evoluir no ser um aprendiz. Daí que a escola, para Candau (1997), é um importante espaço de
formação profissional.

5 A VOZ DAS PROFESSORAS

No ano de 2018, coordenadores e professores participaram do processo de formação para uso da
maleta no Projeto Aula Digital. Quando kit chegou à escola observada, o facilitador do projeto fez
todos os cadastros, e o kit ficou pronto para uso. Uma média de 5(cinco) professoras, de posse dos
equipamentos, fizeram treinamentos em suas respectivas unidades escolares como também fora dela,
sem a presença dos alunos; e com eles, apenas um treinamento.

As observações in loco permitiram perceber que não houve resistência por parte das professoras no
uso da maleta com o auxílio do facilitador para transporte, manuseio e aplicação. Porém, quando as
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mesmas precisaram ser autônomas, não houve execução.

Sendo assim, a presente pesquisa de campo, de natureza qualitativa, ouviu as professoras através de
um questionário, o qual permitia que elas listassem os motivos pelos quais não estão fazendo uso da
maleta digital, um recurso tecnológico importante para o desenvolvimento das crianças.

Dos sete questionários entregues, houve a devolutiva de cinco. Uma justificou que não tinha o que
responder, porque não fazia uso da maleta; a outra, depois de diversos contatos, não respondeu às
questões solicitadas. Das cinco professoras pesquisadas, quatro delas trabalham no contraturno e o
intervalo intrajornada é muito pequeno, há uma perda de tempo enorme com a locomoção. O tempo
disponível no ambiente escolar é aproveitado no desenvolvimento de atividades junto aos alunos.
Além disso, levam para casa trabalho tais como planejamento, preparação de aulas, atividades,
avaliações e as correções de atividades e trabalhos, com frequência.

Quatro delas têm formação em Pedagogia Licenciatura Plena e uma em Letras/Português. Possuem
de dezesseis a vinte e oito anos em sala de aula. Quatro participaram do Projeto Aula Digital porque
lecionam do 1&8304; ao 3&8304; ano; e uma delas não participou porque leciona no 5&8304; ano.
Na fase inicial, o projeto era restrito aos professores e alunos do ciclo de alfabetização.

Além das cinco professoras, participaram também da formação, coordenadores, gestores e técnicos
das secretarias. A escola, em estudo, recebeu visitas regulares de um facilitador com o objetivo de
prestar a formação continuada em serviço apoiando as professoras no uso dos tablets em sala de aula.

Antes do Projeto Aula Digital, duas professoras já haviam feito uso do tablet, embora
esporadicamente.

Só no planejamento de algumas aulas quando tinha a ferramenta disponível
em minha residência (Professora 01).

Sim, pela Prefeitura Municipal de Aracaju, curto tempo (Professora 04).

Das cinco professoras pesquisadas, nenhuma delas tem feito uso da maleta digital. As Professoras 01
e 05 disseram sobre a frequência de uso da ferramenta:

[...] nenhuma, o tempo se torna curto, pois, além da quantidade de alunos,
ainda tenho os especiais que dependem de mim (Professora 01);

[...] atualmente não uso (Professora 05).

Apesar de reconhecerem a importância do uso dos tablets no desenvolvimento e aprendizagem das
crianças, a prática de uso dos tablets não era frequente. Schuhmacher, Alves Filho e Elcio
Schuhmacher (2017) trazem algumas considerações a respeito da resistência dos professores,
decorrente do processo de aprendizagem anterior. De um lado, é natural a resistência à “novidade”,
dado que ela retira as pessoas da zona de conforto; provoca ansiedade e medo; por consequência,
levam-nas a não querer esforçar-se ou mudar a rotina na qual adquiriu competências ao longo da sua
trajetória de vida. Por outro, o cansaço e a falta de motivação para realização de um trabalho
adaptado às demandas sociais, políticas e econômicas criam resistência como maneira de se opor às
políticas educacionais.

O obstáculo deve ser imaginado como sendo o nó de uma rede resistente,
sendo que o obstáculo epistemológico se apresenta, frequentemente, em
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obstáculos de outras origens, notadamente didáticas. Consideramos que as
dificuldades citadas em relação ao uso das TIC configuram obstáculos
epistemológicos, pois são obstáculos pertencentes à própria natureza do
conhecimento em TIC. E, consideram-se obstáculos didáticos as dificuldades
do docente quando faz uso destas tecnologias, pois os obstáculos que se
apresentam são os relativos às escolhas feitas no sistema educativo, e que
estão relacionados ao cotidiano e à estratégia de ensino (SCHUHMACHER,
ALVES FILHO e ELCIO SCHUHMACHER, 2017, p. 565).

Ao fazer relação sobre o uso da maleta na alfabetização, as professoras reconheceram a importância
dela, mas relataram a necessidade de mais cursos; outra professora argumentou que o sistema é
fechado e que os conteúdos estão prontos para serem consumidos sem a contribuição da professora.
A Professora 04, por exemplo, não participou da formação, porque leciona no 5&8304; ano e na
época o projeto era voltado aos alunos do 1&8304; ao 3&8304; anos.

Só participei até hoje de um, necessitaria de mais, com certeza (Professora
01).

Muito pouco, as informações são muito mecânicas. Seria interessante que um
professor experiente contribuísse para tais formações (Professora 02).

Sim. Eles contribuem, pois é uma boa ferramenta e motiva o aluno a querer
uma alfabetização diferente, ou seja, aprender com prazer (Professora 03).

Não participei (Professora 04).

Ajudaria, se houvesse o auxílio de pessoal no dia a dia para usarmos com os
alunos (Professora 05).

Nesse aspecto, os tablets para as professoras trazem seus pontos positivos e negativos: positivo,
quando se há uma boa formação em seu processo de incorporação; negativo, quando se tem vontade
de fazer uso e não tem o apoio necessário. Segundo a Organização das Nações Unidas para a
Educação, a Ciência e a Cultura – UNESCO (2014), deve-se vislumbrar uma boa formação de
professores, posto que sem orientação e capacitação os professores irão fazer as coisas velhas de
forma nova invés de melhorar a abordagem do processo de ensino e aprendizagem.

Não se pode desconsiderar os desafios que os professores enfrentam para mudar suas práticas usuais,
por isso a necessidade de formação a fim de mudar suas relações de trabalho e a dinâmica da sala de
aula, permeada pelo uso dos tablets.

É desvelando o que fazemos desta ou daquela forma, à luz de conhecimento
que a ciência e a filosofia oferecem hoje, que nos corrigimos e nos
aperfeiçoamos. É a isso que chamo pensar a prática e é pensando a prática
que aprendo a pensar e a praticar melhor. E quanto mais penso e atuo assim,
mais me convenço, por exemplo, de que é impossível ensinarmos conteúdos
sem saber como pensam os alunos no seu contexto real, na sua cotidianidade.
Sem saber o que eles sabem independentemente da escola para que os
ajudemos a saber melhor o que já sabem, de um lado e, de outro, para, a
partir daí, ensinar-lhes o que ainda não sabem (FREIRE, 1998, p. 105).
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Vale destacar que, na plataforma digital do Projeto “Aula Digital”, os conteúdos disponíveis podem
ser acessados e filtrados por série, disciplina e idioma; ou seja, critérios que permitem facilitar a
organização das aulas pelo professor. Também é importante destacar que a plataforma ainda tem
caráter fechado, não permite a inserção de conteúdos pelo professor, nem a sua adequação ou
modificação.

Perguntadas se os conteúdos disponíveis na plataforma atendem às necessidades delas, responderam:

Alguns sim, outros na minha observação o professor precisa ampliar e
adequar ao nível de sua turma (Professora 01).

Nem sempre (Professora 02).

Parcialmente (Professora 03).

Desconheço por não ter participado (Professora 04).

Sim, pena não ter um auxiliar para ajudar o professor com os alunos, a
manejá-los (Professora 05).

A professora 01 mencionou a ampliação dos conteúdos, o que não é possível, porque trata-se de um
sistema fechado e a professora somente pode filtrar o que está disponível na plataforma. A professora
05, que atende aos alunos do 2&8304; ano, em sua resposta, traz uma discussão a respeito da
necessidade de um suporte na escola; alguém que possa tomar para si a responsabilidade com a mala
digital e que possa auxiliar as professoras no seu uso, uma vez que as salas de aula possuem no
mínimo 25 (vinte e cinco) alunos, incluindo os que possuem deficiência e necessitam de uma atenção
diferenciada.

Uma pesquisa realizada em 2017 por uma organização sem fins lucrativos denominada Todos pela
Educação (TPE), foi posto em questão “O que pensam os professores brasileiros sobre a tecnologia
digital em sala de aula?”. A pesquisa ouviu 4 mil professores das etapas fundamental e médio e da
Educação de Jovens e Adultos (EJA) da rede pública de todo o Brasil. Os resultados mostram a
disponibilidade dos professores no uso da tecnologia em sala de aula, embora três fatores têm
contribuído para frear o seu uso: sobrecarga de trabalho, infraestrutura e formação insuficiente.

As professoras observadas não conseguiram fazer uso após a formação. A Professora 02 relatou que
o uso da forma que o projeto orienta é complexo e dificultoso. A Professora 05 reconheceu a
necessidade de suporte, uma vez que o formador in loco auxiliou as professoras em sala de aula
apenas uma vez.

Seria uma ajuda primordial, mas sem um auxiliar fica difícil, pois são muitos
alunos e temas atípicos para orientá-los (Professora 05).

A formação em serviço vem sendo discutida desde a década de 90, já que não termina após a
graduação. Os professores, além das lacunas na formação, também precisam preencher as lacunas
que vem dos avanços e transformações dos conteúdos. Para Pereira (2006), a formação do professor,
de uma forma geral, começa antes da academia e persiste durante toda a vida profissional, o
professor deve ser um eterno aprendiz.
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Candau (1997) considera que a escola deve ser um locus de formação continuada, mas o fato de estar
nela e desenvolver uma prática concreta, não garante esta formação; por exemplo, quando se prima
por um fazer diário mecânico e repetitivo. Considera-se necessária uma prática reflexiva que
identifique os problemas e resolva-os de forma conjunta e que seja confluente em pesquisas, criando
espaços e tempos escolares adequados ao desenvolvimento.

As estruturas na formação permanente dos professores são importantes pelas carências na formação
inicial bem como a diversificação e atualização dos conteúdos. Para Nóvoa (2002), a formação
continuada é construída a partir de uma prática reflexiva e crítica que permita a construção de uma
identidade de trabalho, o que é diferente do acúmulo de cursos e técnicas profissionais.

Nos treinamentos, as professoras puderam entender sobre o funcionamento da maleta, bem como
operar os tablets, que podem ser utilizados em qualquer espaço da escola. O sistema intranet permite
que o equipamento seja usado mesmo que a escola não possua Wi-fi.

Segundo três professoras, os tablets não são difíceis de manusear; outra professora disse ser mais ou
menos difíceis; e mais uma outra disse desconhecer:

Pelo que foi mostrado no curso são de simples manuseio. Não podemos
esquecer, o curso foi ministrado para adultos e com um número adequado de
participantes. Embora necessita-se de mais algumas horas de aprendizado
(Professora 01).

Sim, as crianças se mostram muito habilidosas (Professora 02).

Sobre as dificuldades e limitações no uso da maleta, as professoras disseram inda sobre a
necessidade de mais formação, de um suporte maior em virtude da quantidade de alunos. Grande
parte das professoras trabalham dois turnos, sendo que o planejamento e a alimentação do sistema só
podem ser realizados na própria escola.

Números de alunos, o tempo, a falta de um assistente para me ajudar com os
especiais (Professora 01).

O acompanhamento, ou suporte, seria necessário que tivesse uma pessoa para
nos auxiliar, pois a quantidade de alunos para dar atenção é grande, só um
professor é complicado (Professora 03).

A principal é a falta de um auxiliar em sala para ajudar com os 25 (vinte e
cinco) alunos (Professora 05).

Muitos são os problemas: estrutura nas escolas, quantidade de alunos, a necessidade de melhor
formação das professoras, a falta de tempo, uma vez que trabalham em mais de uma escola e o
sistema precisa ser alimentado in loco. Existe também a resistência e a insegurança no uso das
tecnologias ligada à falta de habilidade técnica. No entanto, as vozes que ecoam das professoras
soam a necessidade de um suporte para o uso da ferramenta; alguém, dentro da instituição escolar,
para auxiliar, pelo menos de início, no desempenho das atividades usando os tablets. Assim apontam
as professoras 01, 02 e 05:

Na minha opinião torna a aula atraente, mas se for para aplicar na minha
turma que tem alunos de vários níveis de aprendizado é bastante complicado
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(Professora 01).

A mala é ótima, mas sem suporte humano deixa a desejar (Professora 02).

Tornaria se houvesse pessoal para ajudar, pois trabalhar sozinha com 25
alunos é difícil (Professora 05).

Os professores precisam ser enxergados diante das suas necessidades, as tecnologias vêm para
enriquecer o processo de ensino e aprendizagem, mas se os professores não possuírem formação para
usá-las, de nada adiantará. Para Levy (2001), o mundo de hoje precisa ser enxergado com os olhos
do amanhã e as fronteiras do medo precisam ser rompidas para que as pessoas possam se aventurar
num mundo revolucionário, permeado pelas Tecnologias da Informação e Comunicação.

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O Projeto “Aula Digital” traz às escolas da rede estadual de Sergipe uma proposta de trabalho
inspirada na formação continuada de professores; a formação de professores em sala de aula; na
personalização dos equipamentos; e na plataforma de conteúdos digitais, promovendo o
fortalecimento da inovação, uma vez que trabalhar com o auxílio das tecnologias é importante,
porque as novas gerações adquirem o letramento digital paralelo ao alfabético, trabalhado pela
escola. O estudo ora apresentado mostrou que das cinco professoras, quatro participaram do curso de
formação e receberam a formação na escola; no entanto sentiram a necessidade de auxílio para o uso
da maleta em serviço.

O que no início do estudo denominava-se resistência, agora as falas das professoras mostram que
elas entendem a importância do uso das plataformas digitais e compreendem a valia no processo de
alfabetização das crianças, mas há uma confluência de opiniões no que tange a um suporte melhor
por parte da coordenação do Projeto. As professoras pedem auxílio para execução de suas práticas
pedagógicas, de modo que as ferramentas tecnológicas venham a somar ao processo de ensino
aprendizagem.

Parafraseando Nóvoa (2002) na formação do professor, o aprender contínuo é essencial e está
ancorado em dois pilares: o do próprio professor, que é pessoal; e o da escola como um lugar de
crescimento profissional. Assim, a formação continuada do professor permite conhecimento,
desenvolvimento mental, fortalece e enriquece o aprendizado do professor enquanto formado e
formador.

O estudo aponta as vozes das professoras a fim de reforçar não só a necessidade de Formação
Continuada, de modo que professoras e alunos estejam sintonizados com a era digital, como também,
e não menos fundamental, oferecer condições de trabalho, desde a estrutura física à estrutura
humana. Um bom trabalho só é possível, quando, antes de ser exigido ou cobrado, lhes forem dadas
as condições para realizá-lo. No caso das professoras pesquisadas, há um impasse a ser resolvido,
que merece a atenção dos gestores públicos e a conscientização dos sujeitos das escolas, ou seja, uma
questão de educação, de responsabilidade social.
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