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Mídias na Educação – Módulo Gestão Integrada de Míd ias 
 
 

 ídias na educação 
 

Programa 

O Módulo Gestão Integrada de Mídias na Educação tem a duração de 30 horas 
distribuídas em 3 Etapas: 

Etapa Objetivos Objetivos Específicos 
1 Estudar as possibilidades 

de uso das tecnologias no 
ambiente escolar e fazer 
um primeiro diagnóstico de 
tecnologias existentes na 
escola. 

• Aprofundar os conceitos de Gestão e 
de Tecnologias; 

• Explorar as possibilidades de uso das 
tecnologias na escola; 

• Diagnosticar as tecnologias existentes 
na escola. 

  
2 Discutir as possibilidades 

de se fazer a gestão das 
tecnologias na prática 
pedagógica considerando a 
realidade da escola e os 
aspectos evidenciados no 
diagnóstico feito pelos 
cursistas. 

• Debater questões sobre as 
informações reveladas no diagnóstico 
feito sobre as tecnologias e sua 
utilização nas escolas; 

• Analisar as implicações envolvidas na 
gestão da prática pedagógica; 

• Desenvolver o conceito de ambientes 
de aprendizagem; 

• Explicitar o conceito de Projetos; 
• Elaborar um esboço de Projeto do 

Professor sobre a Integração de Midas 
nas atividades pedagógicas. 

  
3 Discutir a expansão do uso 

das TICs na escola, 
explorando a gestão de 
projetos administrativos e 
pedagógicos que possam 
atingir envolver a 
comunidade escolar de 
uma maneira mais ampla, 
articuladas ao projeto 
político-pedagógico. 

• Debater a Gestão das TICs na escola 
e sua articulação com o projeto 
político-pedagógico; 

• Levantar as possibilidades de 
expansão de projetos em andamento 
para outros âmbitos da escola, 
buscando o envolvimento de toda a 
comunidade escolar; 

• Discutir essas possibilidades e suas 
implicações; 

• Enfocar a dimensão administrativa 
articulada com a pedagógica.  
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Tempo de Dedicação 

Durante o Módulo Gestão de Mídias na Educação, você deverá dedicar em 
média 5 horas semanais para seus estudos.  

Este é o período médio calculado para que você entre em contato com as 
propostas de atividades, navegue pelo módulo, participe dos debates com os 
colegas virtuais e com os tutores do curso e faça as leituras indicadas.  

É importante que você acesse o ambiente virtual na freqüência de pelo menos 
três vezes durante a semana para acompanhar os debates no Fórum e checar 
as novidades. Sua participação é fundamental para a construção de novos 
conhecimentos e para a formação da comunidade virtual de aprendizagem. 

Avaliação 

O processo de avaliação será processual.  

Serão considerados para a avaliação deste Módulo a qualidade da participação 
nos debates das atividades interativas, como o Fórum e projeto Desenvolvidos. 

A avaliação final considerará, desta forma, o somatório dos conceitos parciais 
Atribuídos às Interações e os conceitos parciais atribuídos às atividades 
individuais e em grupo.  
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Mídias na Educação – Módulo Gestão Integrada de Míd ias 
 
 

 ídias na educação  

Seja bem vindo! 

O  Módulo Gestão Integrada de 
Mídias na Educação  apresenta uma 
visão geral  sobre os conceitos de 
gestão e fundamenta práticas 
pedagógicas de utilização das mídias 
na escola. 
 

Neste módulo (composto por três etapas) 
faremos um diagnóstico e a elaboração de 
um projeto sobre a integração de mídias 
nas atividades pedagógicas. 

Bons estudos! 

Módulo Gestão Integrada de Mídias na Educação 
ETAPA 1 
 
Apresentação: Gestão de tecnologias na escola   

Hoje temos um número significativo de professores desenvolvendo projetos e 
atividades mediados por tecnologias. Mas ainda existem muitas escolas e 
professores procurando saber como utilizar pedagogicamente os recursos 
tecnológicos. 
 
A gestão das tecnologias nas escolas, freqüentemente, passa por três etapas: 

• Na primeira, as tecnologias são utilizadas para melhorar o que já vinha 
sendo feito, como o desempenho, a gestão para automatizar processos, 
diminuir custos. Na prática, o uso pedagógico das tecnologias ocorre de 
forma esporádica, para ilustrar um trabalho, digitar um texto, copiar uma 
informação da internet, ou seja, para tornar as aulas mais interessantes e 
atrativas. 

• Na segunda etapa, a escola insere parcialmente as tecnologias no projeto 
educacional. Cria uma página na Internet com algumas ferramentas de 
pesquisa e comunicação, divulga textos e endereços interessantes, 
desenvolve alguns projetos. Há atividades no laboratório de informática, 
mas mantém-se intocada a estrutura de aulas, disciplinas e horários. 

• Na terceira, que começa a evidenciar-se atualmente, se nota o 
amadurecimento do processo de implantação e o avanço da integração das 
tecnologias. As escolas repensam os seus projetos pedagógicos, o seu plano 
estratégico. A introdução de algumas mudanças significativas, como a 
flexibilização parcial do currículo e a inclusão de novas dinâmicas, busca 
integrar as tecnologias com os conteúdos curriculares por meio de atividades 
disciplinares, de resolução de problemas e de projetos que podem partir de 
um tema disciplinar, uma questão investigativa ou um tema transversal.  

O que leva a escola e os professores a transitar da primeira para a terceira etapa 
do processo de apropriação das tecnologias na educação, ou seja, de integrar as 
tecnologias e as mídias em uma nova perspectiva de ensinar e aprender são fatores 
envolvidos em várias instâncias do sistema escolar. No entanto, um dos principais 
fatores é a falta de domínio técnico-pedagógico para se fazer a gestão das TIC no 
contexto de ensino e aprendizagem.  
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Nesta etapa, o ponto de partida será a realização de um diagnóstico das tecnologias 
existentes na escola e de como são utilizadas para permitir a identificação de novas 
possibilidades de seu uso no ambiente escolar. 
 
Objetivos específicos: 

• Diagnosticar as tecnologias existentes na escola; 
• Explorar novas possibilidades de uso das tecnologias na escola; 
• Retomar os conceitos de tecnologias e mídias; 
• Abordar os conceitos de gestão. 

 

 
Retomando conceitos  

Antes de mergulharmos no tema gestão das tecnologias na escola, vamos rever os 
conceitos de tecnologia, mídia e gestão.  
 
No Módulo Introdutório Integração de Mídias na Educação vimos os conceitos de 
tecnologia e mídia e, neste módulo iremos relembrar os conceitos:. 
 
Segundo Almeida (2005): 

Tecnologia 

 

  

Tecnologia é um conceito com múltiplos significados, que variam 
conforme o contexto (REIS , 1995). Por isso, a tecnologia pode 
ser vista como: artefato, cultura, atividade com determinado 
objetivo, processo de criação, conhecimento sobre uma técnica e 
seus respectivos processos etc. Japiassu e Marcondes (1993, p. 
232) acentuam o sentido da palavra técnica na ciência moderna 
como a aplicação prática do conhecimento científico teórico a um 
campo específico da atividade humana. (ALMEIDA,2005) 

 

  

Ciência e tecnologia formam um complexo e, ao optar por determinada maneira de 
utilizá-las, o ser humano revela sua forma de ver e interpretar o mundo e se 
posicionar diante dele como sujeito histórico de seu tempo e lugar. 

Questões para refletir:  
 
- Você tem utilizado a tecnologia em seu cotidiano?  
- Como e em que tipos de atividades?  
- Em sua prática pedagógica a tecnologia se faz 
presente?  
- Neste momento da sua prática, você já sentiu a 
necessidade de fazer a gestão das tecnologias que 
utiliza? 
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Outro conceito essencial para nossos estudos é o conceito de mídia. 
 
O indivíduo se desenvolve e interage com o mundo utilizando suas múltiplas 
capacidades de expressão, por meio de variadas linguagens constituídas de signos 
orais, textuais, gráficos, imagéticos, sonoros, entre outros. As mídias passam a 
configurar novas maneiras para os indivíduos utilizarem e ampliarem suas 
possibilidades de expressão, constituindo interfaces atuais para captar o mundo e 
com ele interagir.  

A interação homem-máquina é tão intensa, que ao mesmo tempo o homem produz 
a tecnologia, com ela interage, se transforma nessa interação e se expande como 
pessoa por das conexões que estabelece. 

Mídia  
 

 

  

 
Termo usado para referenciar um vasto e complexo sistema de 
expressão e de comunicação.  
 
Literalmente "mídia" é o plural da palavra "meio", cujos 
correspondentes em latim são "media" e "medium", 
respectivamente.  
 
Na atualidade, mídias é uma terminologia usada para: suporte de 
difusão e veiculação da informação (rádio, televisão, jornal) e 
para gerar informação (máquina fotográfica e filmadora).  
 
A mídia também é organizada pela maneira como uma 
informação é transformada e disseminada (mídia impressa, mídia 
eletrônica, mídia digital...), além do seu aparato físico ou 
tecnológico empregado no registro de informações (fitas de 
videocassete, CD-ROM, DVDs).   

  

Assim como ocorre com tecnologia e mídia, o conceito etimológico de gestão traz 
diversos sentidos decorrentes da ação: 

Gestão   
 

  

Origina-se da palavra "gestione", que se refere ao ato de gerir, 
gestar, trazer, do efeito de gerir, administrar, dirigir, proteger, 
abrigar ou ainda, produzir, criar, ter consigo, nutrir, manter, 
mostrar, fazer aparecer, digerir, pôr em ordem, classificar... 
(Dicionário Houaiss, 2001).  

  

 

  

"A gestão, segundo Fernando José Almeida (2005), é 
entendida pela forma de se comprometer com o todo de 
um empreendimento: responsabilidade, capacidade de 
observação e descrição diagnóstica, análise e síntese, 
tomada de decisão - conjunta e solitária - comunicação, 
democracia, memória, identidade e utopia: articulação 
de pessoas e projetos em torno de algo chamado vida: 
gerar, gestar,...organização, generoso ato de viver." 
(p.68). 
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O conceito de gestão é entendido no âmbito das organizações educacionais como 
os processos sociais que nelas se desenvolvem e as complexas relações que se 
estabelecem em seu interior e exterior. 
 
Gestão organizacional passou a ser um conceito abrangente e dinâmico, que 
extrapola a concepção de organização administrativa como máquina e se aproxima 
dos paradigmas associados à sociedade da informação e às mudanças de suas 
práticas com o intenso uso das tecnologias de informação e comunicação, o que 
gera uma outra dimensão da gestão (VIEIRA, ALMEIDA, ALONSO, 2003). 
 
A gestão pautada em princípios democráticos e participativos da comunidade 
escolar abrange outros aspectos: de informações e conhecimentos, de processo e 
produto, de tempo e espaço, de relações afetivas, de pessoas e suas 
potencialidades e de artefatos e instrumentos da nossa cultura.  

 "Gestão é ciência e arte, assim define o professor e doutor em 
Administração Paulo Roberto Motta. Como ciência, é um 
aprendizado por meio do qual o dirigente constrói conhecimento, 
adquire novos valores, habilidades e competências, reconstrói sua 
experiência e aumenta o grau de compreensão sobre si mesmo e a 
realidade em que vive. Pode, assim, ampliar sua visão estratégica 
do trabalho e do mundo e sua capacidade de análise, julgamento, 
decisão e liderança, preparando-se para enfrentar os riscos e as 
incertezas de uma sociedade em mudança. Mas não basta 
aprender: é preciso a arte de traduzir todo o conhecimento em 
ação. E a ação gerencial é uma expressão de autonomia, de 
reflexão, de segurança profissional, de conhecimento de si próprio 
e de seu papel na organização. É, ainda, capacidade de negociação 
entre interesses e demandas múltiplas e de integração de fatores 
organizacionais cada dia mais ambíguos e diversos”. (NEVES, 2005 
p.125) 

A visão de gestão no contexto escolar representa a orientação e a liderança da rede 
de relações complexas que se estabelecem em seus espaços, caracterizada pela 
diversidade, pluralidade de interesses e movimentos dinâmicos de interação e 
mudanças que emergem no conflito de interesses e dinamizam a dialética das 
relações. 

 

Gestão inovadora da escola com tecnologias  

Texto de José Manual Moran 
 
Quando falamos em tecnologias costumamos pensar imediatamente em 
computadores, vídeo, softwares e Internet. Sem dúvida são as mais visíveis e que 
influenciam profundamente os rumos da educação. 
 
Mas é importante lembrar que o conceito de tecnologia utilizada no cotidiano da 
escola pode ser mais abrangente. 
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Tecnologias são os meios, os apoios, as ferramentas que utilizamos 
para que os alunos aprendam.  
 
A forma como os organizamos em grupos, em salas, em outros 
espaços isso também é tecnologia.  
 
O giz que escreve na louça é tecnologia de comunicação e uma boa 
organização da escrita facilita e muito a aprendizagem.  
 
A forma de olhar, de gesticular, de falar com os outros isso 
também é tecnologia.  
 
O livro, a revista e o jornal são tecnologias fundamentais para a 
gestão e para a aprendizagem e ainda não sabemos utilizá-las 
adequadamente.  
 
O gravador, o retroprojetor, a televisão, o vídeo também são 
tecnologias importantes e também muito mal utilizadas, em geral.  

 

 

Quando uma escola diz que não tem tecnologias isso é, em parte correto, porque 
sempre estamos utilizando inúmeras tecnologias de informação e de comunicação, 
mais ou menos sofisticadas. Na escola combinamos tecnologias presenciais (que 
facilitam a pesquisa e a comunicação estando fisicamente juntos) e virtuais (que, 
mesmo estando distantes fisicamente, nos permitem acessar informações e nos 
mantêm juntos de uma outra forma).  
 
Agora vamos falar das tecnologias de gestão administrativa e pedagógica, 
principalmente através do computador e da Internet.  
 
 
Gestão Administrativa 
 
Um diretor, um coordenador tem nas tecnologias, hoje, um apoio indispensável ao 
gerenciamento das atividades administrativas e pedagógicas. O computador 
começou a ser utilizado antes na secretaria do que na sala de aula. Neste momento 
há um esforço grande para que esteja em todos os ambientes e de forma cada vez 
mais integrada. Não se pode separar o administrativo e o pedagógico: ambos são 
necessários.  
 
Numa primeira etapa privilegiou-se o uso do computador para tarefas 
administrativas: cadastro de alunos, folha de pagamento. Depois, os computadores 
começaram a ser instalados em um laboratório e se criaram algumas atividades em 
disciplinas isoladas, em implementação de projetos. As redes administrativa e 
pedagógica, nesta primeira etapa, estiveram separadas e ainda continuam 
funcionando em paralelo em muitas escolas. Encontramo-nos, neste momento, no 
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começo da integração do administrativo e do pedagógico do ponto de vista 
tecnológico. 

 

Programas de gestão que têm como princípio 
integrar todas as informações que dizem 
respeito à escola. Eles possuem um banco de 
dados com todas as informações dos alunos, 
famílias, professores, funcionários, fornecedores e, 
do ponto de vista pedagógico, bancos de 
informações para as aulas, para as atividades de 
professores, dos alunos, bibliotecas virtuais, etc. 
Todo esse conjunto de informações costuma 
circular primeiro numa rede interna, chamada 
Intranet, à qual alunos, professores e pais podem 
ter acesso, em diversos níveis, por meio de senhas. 

Os programas de gestão diminuem a circulação de papéis, formulários, ofícios, tão 
comuns nas escolas públicas e convertem todas as informações em arquivos 
digitais que vão sendo catalogados, organizados em pastas eletrônicas por assunto, 
assim como o fazemos na secretaria, só que ficam armazenados num computador 
principal, chamado servidor. 

 

Adaptado do texto original publicado em VIEIRA, Alexandre (org.). Gestão educacional e tecnologia. 
São Paulo, Avercamp, 2003. Páginas 151-164 

 

Gestão pedagógica  

O administrativo está a serviço do pedagógico e ambos têm de estar integrados, de 
forma que as informações circulem facilmente – com as restrições de acesso 
necessárias, para visualizar qualquer informação que precisarmos checar ou para 
fazer previsões necessárias. A Internet é um espaço virtual de comunicação e de 
divulgação. Hoje é necessário que cada escola mostre sua cara para a sociedade, 
que diga o que está fazendo, os projetos que desenvolve, a filosofia pedagógica que 
segue, as atribuições e responsabilidades de cada um dentro da escola. É a 
divulgação para a sociedade toda. É uma informação aberta, com possibilidade de 
acesso para todos em torno de informações gerais.  
 
Veja alguns sites de escolas: 

Há outra área importante de informatização, do ponto de 
vista administrativo, que é o controle financeiro, de 
entradas e saídas de dinheiro: receita e despesa.  
 
O programa integra as despesas e permite fazer projeções 
sobre o tempo que levará para equilibrar receita e despesa, 
se vai haver déficit ou superávit.  
 
Permite também que professores e funcionários possam 
fazer seus pedidos de materiais: livros, cadernos, software 
on-line, isto é, diretamente pela rede, através do 
computador.  
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Escola Municipal Prof. Eurico Accolini 

http://www.escolaeurico.com.br/  

 
E. E. Salvador Ramos de Moura 

http://www.abcrede.com.br/salvador  

Há um segundo nível de comunicação da escola pela Internet, que é com a 
comunidade local: com as famílias dos alunos, com as associações, empresas, 
grupos organizados, igrejas e outras instituições que estejam localizadas perto da 
escola.  
 
Cada vez é mais importante que a escola se integre na comunidade local, que crie 
laços com pessoas e grupos significativos, que traga os pais para o colégio, que 
abra seus espaços para atividades de lazer e culturais, principalmente nos fins de 
semana e nas férias. E a página na Internet pode ser um espaço privilegiado de 
informação e de comunicação. Não basta só informar quais atividades existem, mas 
criar caminhos de comunicação, principalmente através de e-mail, listas de 
discussão, fóruns e chats. 

 
Colégio Estadual do Paraná 
http://www.cep.pr.gov.br/  

 
Num terceiro nível, a página da escola focaliza diretamente os professores, os 
alunos e os funcionários, isto é, a comunidade de ensino-aprendizagem. Há áreas 
de informação e de comunicação. Cada professor pode ter uma página pessoal com 
suas disciplinas, atividades, projetos e materiais específicos. Pode haver também 
áreas de comunicação como listas de discussão, fóruns e chats.  
 
Você sabia que o site de sua escola pode ter um link no Portal do Professor? 
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Portal do Professor 
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/  

 
 
Pedagogia da gestão pedagógica  

Cada escola tem uma situação concreta, que interfere em um processo de gestão 
com tecnologias. Se atende a uma comunidade de classe alta ou de periferia, 
mesmo com os mesmos princípios pedagógicos, terá que adaptar o seu projeto de 
gestão a sua realidade.  
 
Na implantação de tecnologias o primeiro passo é garantir o acesso. Que as 
tecnologias cheguem à escola, que estejam fisicamente presentes ou que 
professores, alunos e comunidade possam estar conectados. Mesmo ainda distantes 
do ideal temos avançado bastante nos últimos anos na informatização das escolas. 
Mas a demanda por novos laboratórios, por conexões mais rápidas, por novos 
programas é incessante e isso deixa também amedrontado o gestor, porque não 
sabe se o investimento vale a pena diante da rapidez com que surgem novas 
soluções ou atualizações tecnológicas. Neste campo não convém ir na última moda 
(a última versão sempre é a mais cara e uma semelhante, um mínimo inferior, 
costuma custar muito menos) nem esperar muito, porque já estamos atrasados nos 
processos de informatização escolar. 
 
O segundo passo na gestão tecnológica é o domínio técnico. É a capacitação para 
saber usar, é a destreza que se adquire com a prática. Se o professor só toca no 
computador uma vez por semana demorará muito mais para dominá-lo que se 
tivesse um computador sempre a disposição dele. 
 
O terceiro passo é o do domínio pedagógico e gerencial. O que podemos fazer 
com essas tecnologias para facilitar o processo de aprendizagem, para que alunos, 
professores e pais acessem mais facilmente as informações pertinentes. Nesta 
etapa costumamos utilizar as tecnologias como facilitação do que já fazíamos 
antes. Por exemplo: se fazíamos a ficha de cada aluno manualmente, agora 
adquirimos um programa que automatiza o registro desse aluno e o acesso a essas 
informações a qualquer momento. É um avanço, mas ainda estamos fazendo as 
mesmas coisas que antes, só de uma forma mais fácil. 
 
O quarto passo é o das soluções inovadoras que seriam impossíveis sem essas 
novas tecnologias. No exemplo anterior, com a Internet, podemos não só facilitar o 
registro do aluno, mas o acesso remoto, o acesso do pai às notas dos alunos, a 
comunicação de alunos de várias escolas do mundo inteiro, a integração telemática 
dos pais e da comunidade na escola ou da escola em várias comunidades. A 
integração da gestão administrativa e pedagógica se faz de forma muito mais 
ampla com os computadores conectados em redes. 
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Possibilidades de uso de tecnologias na educação 
Tecnologias na gestão da pesquisa  

A escola com as redes eletrônicas se abrem para o mundo, o aluno e o professor se 
expõem, divulgam seus projetos e pesquisas, são avaliados por terceiros, positiva e 
negativamente. A escola contribui para divulgar as melhores práticas, ajudando 
outras escolas a encontrar seus caminhos. A divulgação hoje faz com que o 
conhecimento compartilhado acelere as mudanças necessárias, agilize as trocas 
entre alunos, professores, instituições. A escola sai do seu casulo, do seu mundinho 
para se tornar uma instituição onde a comunidade pode aprender contínua e 
flexivelmente. 

O Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT), de Boston, que 
disponibiliza todo o conteúdo dos seus cursos em vários idiomas, 
facilitando o acesso de centenas de milhares de alunos e professores a 
materiais avançados e sistematizados, disponíveis on-line em 
http://www.universiabrasil.net/mit 

Alunos, professores, a escola e a comunidade se beneficiam. Atualmente, a maior 
parte das teses e dos artigos apresentados em congressos está publicada na 
Internet. O "estar" no virtual não é garantia de qualidade (esse é um problema que 
dificulta a escolha), mas amplia imensamente as condições de aprender, de acesso, 
de intercâmbio, de atualização. Tanta informação dá trabalho e nos deixa ansiosos 
e confusos. Mas, é muito melhor do que acontecia antes da Internet, quando só uns 
poucos privilegiados podiam viajar para o exterior e pesquisar nas grandes 
bibliotecas especializadas das melhores universidades. Hoje podemos fazer 
praticamente o mesmo sem sair de casa. 
 
Os professores podem ajudar o aluno incentivando-o "a saber" perguntar, a enfocar 
questões importantes, a ter critérios na escolha de sites, de avaliação de páginas, a 
comparar textos com visões diferentes. Os professores podem focar mais a 
pesquisa do que dar respostas prontas, ou aulas todas acabadas. Podem propor 
temas interessantes e caminhar dos níveis mais simples de investigação para os 
mais complexos; das páginas mais coloridas e estimulantes para as mais abstratas; 
dos vídeos e narrativas concretas para os contextos mais abrangentes e assim 
ajudar a desenvolver um pensamento arborescente, com rupturas sucessivas e 
uma reorganização semântica contínua. 
 
Uma das formas mais interessantes de desenvolver pesquisa em grupo na Internet 
é o Webquest. Trata-se de uma atividade de aprendizagem que aproveita a 
imensa riqueza de informações que, dia a dia, cresce na Internet. Resolver uma 
Webquest é um processo de aprendizagem atraente, porque envolve pesquisa, 
leitura, interação, colaboração e criação de um novo produto a partir do material e 
idéias obtidas.  
 
A Webquest propicia a socialização da informação: por estar disponível na 
Internet, pode ser utilizada, compartilhada e até reelaborada por alunos e 
professores de diferentes partes do mundo. O problema da pesquisa não está na 
Internet, mas na maior importância que a escola dá ao conteúdo programático do 
que à pesquisa como eixo fundamental da aprendizagem.  
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Saiba mais sobre webquest 
 
http://webquest.sp.senac.br/ 
 
http://www.educarede.org.br/educa/ 
img_conteudo/tecnologia4.html 
 
http://www.abed.org.br/publique/cgi/ 
cgilua.exe/sys/start.htm?UserActiveTemplate= 
4abed&infoid=110&sid=124 
 
Galeria de webquest da Escola do Futuro, USP 
http://www.clubedoprofessor.com.br/webquest/  

 

 

Possibilidades de uso de tecnologias na educação 
Tecnologias na organização e na mudança  

Quando focamos mais a aprendizagem dos alunos do que o ensino, a publicação de 
sua produção torna-se fundamental. Recursos presentes em ambientes virtuais de 
aprendizagem como o Portfolio, ou a Biblioteca de Materiais do Aluno, são espaços 
onde os alunos têm a possibilidade de disponibilizar suas produções (atividades, 
comentários e participações) para serem compartilhadas com seus pares e 
professores. 

 

 

 

  

Os blogs, fotologs e videologs são outros exemplos de recursos interativos que 
permitem a publicação e troca de arquivos na Internet. Tais recursos apresentam 
possibilidades de fácil edição e atualização, bem como a participação de terceiros 
por meio de comentários ou colaborações. 
 
Esses recursos começaram a ser utilizados inicialmente no formato de textos, 
depois evoluíram para a publicação de fotos, desenhos e outras imagens e, 
atualmente, estão na fase de utilização de vídeos pela Internet. Professores e 
alunos podem gravar vídeos de curta duração com câmeras digitais e disponibilizá-
los, por exemplo, como ilustrações de um evento ou pesquisa ou mesmo para 
expressar suas idéias por meio de diferentes mídias (som, imagem, animação, 
vídeo...). 
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Os blogs, flogs (fotologs ou videologs) são utilizados mais pelos 
alunos do que pelos professores, principalmente, como espaço de 
divulgação pessoal, de mostrar a identidade, onde se misturam 
narcisismo e exibicionismo (em diversos graus). Atualmente, há um 
uso crescente dos blogs por professores dos vários níveis de 
ensino, incluindo o universitário. 
 
Os blogs permitem a atualização constante da informação pelo 
professor e pelos alunos, favorecem a construção de projetos e 
pesquisas individuais e em grupo. Com a crescente utilização de 
imagens, sons e vídeos, os flogs têm tudo para explodir na 
educação e integrarem-se com outras ferramentas tecnológicas de 
gestão pedagógica. As grandes plataformas de educação a 
distância ainda não descobriram e incorporaram o potencial dos 
blogs e flog. 

 

 
Blog Escola Regina Célia 

http://blog.escolareginaelia.com.br/  
Blog Colégio Estadual Dom Alano 

http://blog.aprendebrasil.com.br/dunoday 

A possibilidade de os alunos se expressarem, tornarem suas idéias e pesquisas 
visíveis, confere uma dimensão mais significativa aos trabalhos e pesquisas 
acadêmicas. 

 

A Internet possui hoje inúmeros recursos que 
combinam publicação e interação, por meio de 
listas, fóruns, chats, blogs. Existem também os 
portais de publicação mediados, onde há algum 
tipo de controle e existem outros abertos, baseados 
na colaboração de voluntários. O site 
www.wikipedia.org/ traz um dos esforços mais 
notáveis no mundo inteiro de divulgação do 
conhecimento. Milhares de pessoas contribuem 
para a elaboração de enciclopédias sobre todos os 
temas, em várias línguas. Qualquer pessoa pode 
publicar e editar o que outras pessoas colocaram. 
Só em português foram divulgados mais de 30 mil 
artigos na wikipedia. Com todos os problemas 
envolvidos, a idéia de que o conhecimento pode ser 
co-produzido e divulgado é revolucionária e nunca 
antes tinha sido tentada da mesma forma e em 
grande escala. 
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Conheça alguns blogs desenvolvidos por 
professores e alunos de escolas públicas 
 
Escola Estadual Cônego João Ligabue (São Paulo-SP)  
http://joaoligabue.zip.net/ 
 
Escola Estadual Prof. José da Costa (Cubatão-SP)  
http://escolaprofjosedacosta.zip.net/ 
 
NTE Parque Dez, Manaus, AM 
http://ntemanausp.dez.sites.uol.com.br/ 
 
Escola 21 de dezembro 
http://linca.futuro.usp.br/blogs/21dedezembroce  

 

 
Gestão de tecnologias e valores humanos 
 
Um dos grandes pontos de estrangulamento da gestão das tecnologias é a tensão 
entre os educadores humanistas e os tecnológicos. 

• Os humanistas focam a comunicação, a interação, a construção do 
conhecimento, a criação de comunidades de aprendizagem.  

• Os tecnológicos ressaltam o avanço dos softwares, a velocidade de 
transmissão, as soluções telemáticas.  

• Os que conhecem as tecnologias têm nos prometido soluções, facilidades, 
grandes mudanças. Os que focam mais as dimensões humanas do ensino e 
da aprendizagem falam mais de “olho no olho”, de comunicação afetiva, de 
valores.  

• Os humanistas dizem que as tecnologias são importantes, mas, em geral, 
resistem a uma utilização mais ampla, inovadora. Permanecem ancorados 
na sala de aula como espaço de resistência, fora do qual não vale a pena 
avançar.  

• Os educadores tecnológicos, impulsionados por administradores em busca 
de resultados, ampliam mais e mais o número de alunos atendidos 
simultaneamente, focam predominantemente o conteúdo, a auto-
aprendizagem e limitam a interação ao mínimo porque encarece 
dramaticamente os custos.  

Precisamos de educadores humanistas, que experimentem formas de articular a 
interação virtual com a presencial, que nos ajudem a encontrar os caminhos para 
equilibrar quantidade e qualidade nos diversos tipos de situações em que nos 
encontramos hoje. Precisamos que eles nos mostrem como criar novas formas de 
interação, como incentivar a pesquisa individual e em grupo, a avaliação ao longo 
do curso, o estabelecimento de vínculos, a discussão aberta de valores importantes 
para a sociedade. 
 
Precisamos dos educadores tecnológicos para que nos tragam as melhores soluções 
para cada situação de aprendizagem, que facilitem a comunicação com os alunos, 
que orientem a confecção dos materiais adequados para cada curso, que 
humanizem as tecnologias e as mostrem como meios e não como fins. 
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É importante humanizar as tecnologias que são meios valiosos, caminhos para 
facilitar o processo de aprendizagem. É relevante também compreender que o uso 
das tecnologias revela concepções, valores e viabiliza a comunicação afetiva, na 
flexibilização de espaço e tempo de ensino e de aprendizagem. 

 
Consulte outros artigos que tratam da relação entre 
tecnologia e valores humanos. 
 
Dica: 
 
Sete pontos para concretizar a sociedade do 
conhecimento, de Luiza Ricotta. 
http://www.comunicacao.pro.br/setepontos/5 
/valores.htm 

Para que se possam usufruir as potencialidades das tecnologias e mídias para 
aprendizagem e desenvolvimento humano no sistema educacional, é fundamental 
realizar processos de gestão das tecnologias na escola e as respectivas linguagens 
que viabilizam as formas de expressão do pensamento e da comunicação. 

 

A importância do diagnóstico 
 
O ponto de partida para se fazer a gestão de tecnologias no contexto escolar é 
identificar quais são as tecnologias existentes e, em seguida, procurar conhecer 
como estão sendo utilizadas.  
 
Em seu texto Gestão escolar e as tecnologias, Carmem Prata observa que é 
preciso mudar os paradigmas convencionais da estrutura escolar, em que muitas 
vezes a tecnologia é utilizada de forma superficial (como meio de comunicação) ou 
para aumentar o poder daqueles que possuem o conhecimento tecnológico, por 
exemplo.  
 
Compreender as potencialidades inerentes a cada tecnologia e suas contribuições 
ao ensinar e aprender poderá trazer avanços substanciais à mudança da escola, 
que se relaciona com um processo de conscientização e transformação que vai além 
do domínio de tecnologias e traz subjacente uma visão de mundo, de homem, de 
ciência e de educação. (ALMEIDA, 2006). 
 

"A integração das tecnologias como TV, vídeos, computadores e internet ao 
processo educacional, pode promover mudanças bastante significativas na 
organização e no cotidiano da escola e na maneira como o ensino e a 
aprendizagem se processam, se considerarmos os diversos recursos que 
estas tecnologias nos oferecem (...)." (PRATA, 2002, p. 77). 

A mesma autora aponta para o papel fundamental que toda a comunidade escolar 
tem nesse processo de mudança e ressalta que os professores podem começar 
explorando as tecnologias disponíveis na escola para que possam integrá-las às 
suas atividades em sala de aula. 
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"A escola deve começar com o que tem de 
imediato, seja em relação a equipamentos, seja 
através de programas existentes e acessíveis a 
todos. As experiências vivenciadas servirão de 
referência pessoal e política para reivindicar mais 
e melhor tecnologia nas escolas e, 
conseqüentemente, despertar para as suas 
possibilidades pedagógicas." (PRATA, 2002, p. 
79). 

O diagnóstico é fundamental para levantar quais as tecnologias existentes na escola 
para, pensar nas estratégias, soluções e projetos para uso pedagógico dessas 
tecnologias.  
 
Afinal, para que seja possível usufruir as contribuições das tecnologias na escola, é 
importante considerar suas potencialidades para produzir, criar, mostrar, manter, 
atualizar, processar e ordenar. Tratar de tecnologias na escola engloba processos 
de gestão de tecnologias, recursos, informações e conhecimentos que abarcam 
relações dinâmicas e complexas entre parte e todo, elaboração e organização, 
produção e manutenção. (ALMEIDA, 2006) 
 
Dada à importância deste diagnóstico, a primeira atividade desta etapa é voltada 
ao mesmo, bem como suas formas de utilização na realidade escolar. 

"A gestão deve partir da descrição da realidade. E para isto é necessário 
olhar, interpretar e diagnosticar as potencialidades, as fragilidades 
existentes no cotidiano da escola, os interesses e as demandas." 
(ALMEIDA, 2005). 

 

Síntese  

Nesta primeira etapa partimos do resgate dos conceitos de tecnologia, mídia e 
gestão. Identificamos a importância do diagnóstico das tecnologias existentes na 
escola e seu uso para a permitir a exploração de novas possibilidades de uso. 
 
Na perspectiva humanista das tecnologias foram consideradas suas efetivas 
contribuições para a organização, mudança, autoria e desenvolvimento de novas 
produções, publicação e socialização de processos e produtos e gestão de pesquisa. 
 
Como instrumentos de representação do pensamento, as TIC potencializam o 
desenvolvimento humano e, ao revelar a expressão de pensamentos, concepções, 
valores e crenças, evidencia as conexões e o entrelaçado entre subjetividade e 
objetividade, criando novas formas de sensibilidade estética. 
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Módulo Gestão Integrada de Mídias na Educação 
ETAPA 2 
 
Apresentação  

• Quais os programas/projetos existentes na escola?  
• Quais tecnologias são utilizadas?  
• Como são utilizadas e por quem?  
• Existe um planejamento para a sua utilização viável no desenvolvimento de 

práticas pedagógicas integradoras das diferentes mídias?  
• Como os profissionais se organizam no trabalho com as tecnologias?  
• O fato de ter tecnologias nas escolas garante o seu uso no processo de 

ensino e aprendizagem? 

Nesta etapa, o foco das discussões será voltado para as possibilidades de se fazer a 
gestão das tecnologias na prática pedagógica considerando a realidade da escola e 
os aspectos evidenciados no diagnóstico feito pelos cursistas. 

Objetivos específicos: 

• Avaliar as informações do diagnóstico feito sobre as tecnologias e sua 
utilização nas escolas;  

• Analisar as implicações da gestão da prática pedagógica; 
• Desenvolver o conceito de ambientes de aprendizagem; 
• Explicitar o conceito de projetos; 
• Elaborar um esboço de Projeto do Professor sobre a Integração de Mídias 

nas atividades pedagógicas.  

 

Gestão da Prática Pedagógica 

Texto de Maria Elizabeth B. de Almeida e Maria Elisabette Brito Prado 
 
 
A prática pedagógica do professor constituída em dar aula, transmitir informações, 
passar e corrigir exercícios e provas para os alunos já não atende às necessidades 
da sociedade atual. No entanto, esta forma de conceber o ensino, por meio da qual 
a maioria de nós foi preparada, encontra-se arraigada na prática escolar.  
 
Mas como mudar tais concepções e práticas pedagógicas? 
 
O processo de mudança não é simples, pois envolve a reconstrução do 
conhecimento sobre a prática pedagógica. Isto implica repensar o ensino e a 
aprendizagem considerando as características da sociedade tecnológica, marcada 
pela rapidez na produção, circulação e abrangência de informações e da 
comunicação que se viabilizam em diferentes meios e linguagens.  
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Em se tratando da prática do professor, Nóvoa,  
destaca a necessidade de valorizar duas competências. 
organização e  compreensão do conhecimento.  
 
  

“Resumindo, eu tenderia a valorizar duas 
competências: a primeira é uma competência de 
organização. Isto é, o professor não é, hoje em dia, 
um mero transmissor de conhecimento, mas também 
não é apenas uma pessoa que trabalha no interior de 
uma sala de aula. O professor é um organizador de 
aprendizagens, de aprendizagens via os novos meios 
informáticos, por via dessas novas realidades virtuais... 
Em relação à segunda competência, Nóvoa enfatiza... 
Não basta deter o conhecimento para o saber 
transmitir a alguém, é preciso compreender o 
conhecimento, ser capaz de o reorganizar, ser capaz 
de o reelaborar e de transpô-lo em situação didática 
em sala de aula. Esta compreensão do conhecimento 
é, absolutamente, essencial nas competências práticas 
dos professores...”  
(trechos extraídos da entrevista do Prof. Nóvoa, 2001). 

Leia a entrevista na íntegra no endereço 
http://www.tvebrasil.com.br/salto 
/entrevistas/antonio_novoa.htm  

  

Nessa perspectiva da reconstrução da prática pedagógica, cabem também outros 
questionamentos. 

O significa aprender nos dias atuais?  

Ter acesso às tecnologias e às mídias digitais? Ter acesso às 
informações? Facilidade de se comunicar? 

Claro que a proximidade com estes recursos é importante e eles devem configurar 
a prática do professor. Mas é necessário que seu fazer pedagógico seja guiado por 
intenções de criar situações para que os alunos possam atribuir significados às 
informações transformando-as em conhecimento. 

“A aplicação da informação exige sua interpretação e seu processamento, o 
que implica a atribuição de significados de modo que a informação passe a 
ter sentido para aquele aprendiz. Assim, aprender significa apropriar-se da 
informação segundo os conhecimentos que o aprendiz já possui e que estão 
sendo continuamente construídos. Ensinar deixa de ser o ato de transmitir 
informação e passa a ser o de criar ambientes de aprendizagem para que o 
aluno possa interagir com uma variedade de situações e problemas, 
auxiliando-o em sua interpretação para que consiga construir novos 
conhecimentos”. 
(VALENTE, 2002, p.24). 
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informação e o conhecimento são de naturezas distintas, mas estão  
inter-relacionadas no processo de aprendizagem.  

 
Para desenvolver uma prática pedagógica que privilegia o processo de construção 
do conhecimento do aluno, é preciso redefinir o papel do professor: “mais do que 
ensinar trata-se de fazer aprender (...) concentrando-se na criação, na gestão e na 
regulação das situações de aprendizagem” (PERRENOUD, 2000, p.130), 
mobilizando os alunos para a busca de novas compreensões, por meio de 
atividades de autoria, de produção de idéias e de estratégias para resoluções de 
problemas.  

 

Ambientes de aprendizagem 
 
Ensinar é organizar situações de aprendizagem, favorecer o levantamento e a 
identificação de temas ou problemas de investigação, discutir sua importância, 
possibilitar a articulação entre diferentes pontos de vista, reconhecer distintos 
caminhos a seguir na busca de sua compreensão ou solução, negociar redefinições, 
incentivar a busca de distintas fontes de informações ou fornecer informações 
relevantes, favorecer a elaboração de conteúdos e a formalização de conceitos que 
propiciem a aprendizagem significativa. 
 
Nesta perspectiva, a criação de ambientes de aprendizagem, com a presença das 
tecnologias, significa utilizá-las para a representação, a articulação entre 
pensamentos e a realização de ações que podem ser depuradas e reformuladas 
com vistas a novos patamares de compreensão.  
 
Para isso, as interações entre os alunos e entre os alunos e o professor são 
fundamentais para o processo de ensino e de aprendizagem. 
 
Na interação com os colegas, na troca de idéias, experiências e reflexões 
viabilizadas presencialmente ou nos espaços virtuais de comunicação permitem ao 
aluno fazer comparações, diferenciações, estabelecendo novas relações e 
compreensões.  
 
Na interação com o professor, o aluno sente que pode ser ouvido, questionado e 
também orientado para que o foco de suas vivências e análises possa potencializar 
a construção de conhecimento. 
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O ambiente de aprendizagem deve propiciar ao 
aluno desenvolver e reconhecer a sua autonomia 
no processo de aprender, expressando sua 
autoria naquilo que aprende fazendo, 
estabelecendo novas relações, vivenciando 
conflitos e buscando a sistematização de 
conceitos. 

Nessa perspectiva, o trabalho por projeto tem mostrado seu alcance em termos de 
favorecer uma nova forma de ensinar e aprender que contempla saberes das 
diversas áreas de conhecimento, as habilidades e as diferentes tecnologias 
disponíveis na escola.  

 

 

 

Nessa situação de aprendizagem, o aluno é instigado a contextualizar conceitos e 
estratégias de soluções já conhecidas e descobrir outros que emergem durante o 
desenvolvimento do projeto. 
 
Em se tratando dos conteúdos, o trabalho por projeto permite romper com as 
fronteiras disciplinares, favorecendo o estabelecimento de elos entre as diferentes 
áreas de conhecimento em uma situação contextualizada de aprendizagem. 
Portanto, o trabalho por projeto potencializa o desenvolvimento da 
interdisciplinaridade.  

 

Para saber mais sobre Interdisciplinaridade, leia:  
Conversando sobre interdisciplinaridade a distância
e Interdisciplinaridade: dicionário em construção, 
de autoria da professora Ivani Fazenda. 
 
FAZENDA, Ivani C. A. Conversando sobre 
interdisciplinaridade a distância In: VALENTE, J. A.; 
PRADO, M. E. B. B.; ALMEIDA, M. E. B. de. (Orgs.) 
Educação a distância via Internet . São Paulo: 
Avercamp, 2003.  pp. 175-185 
 
___________. (Org.). Interdisciplinaridade: 
dicionário em construção. 2.ed. São Paulo: Cortez, 
2002. 
 
Outra referência importante:  
FURLANETTO, E. Formação de professores: desvelando 
símbolos para pesquisar interdisciplinarmente. In 
ROLDÃO, M. do C. (org.) Inovação, currículo e 
formação. Porto: Porto Editora, 2000. 
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"(...) o projeto rompe com as fronteiras disciplinares, tornando-as permeáveis na ação de 
articular diferentes áreas de conhecimento, mobilizadas na investigação de problemáticas e 
situações da realidade. Isso não significa abandonar as disciplinas, mas integrá-las no 
desenvolvimento das investigações, aprofundando-as verticalmente em sua própria 
identidade, ao mesmo tempo em que estabelecem articulações horizontais numa relação de 
reciprocidade entre elas, a qual tem como pano de fundo a unicidade do conhecimento em 
construção" (Almeida, 2002, p. 58).  

O conhecimento específico – disciplinar – oferece 
ao aluno a possibilidade de reconhecer e 
compreender as particularidades de um 
determinado conteúdo e o conhecimento 
integrado – interdisciplinar – dá a possibilidade de 
estabelecer relações significativas entre 
conhecimentos. Ambos se realimentam e um não 
existe sem o outro (PRADO, 2005a). 

Esta forma de pensar deve orientar a prática do professor em relação à integração 
das mídias no desenvolvimento de projetos. Conhecer as especificidades e as 
implicações do uso pedagógico de cada mídia disponível no contexto da escola 
favorece ao professor criar situações para que o aluno possa integrá-las, de forma 
significativa e adequada ao desenvolvimento do seu projeto. 
 
Com a integração de tecnologias na prática pedagógica se evidencia a importância 
de o professor desenvolver processos de gestão da sala de aula no que se refere 
aos processos de ensino e aprendizagem e respectivas estratégias mobilizadas, 
modalidades de interação e recursos empregados. É claro que ele já desenvolve 
esses processos mesmo quando não utiliza as tecnologias, mas nessa situação ele 
atua de modo quase intuitivo porque já tem o hábito bem elaborado. Entretanto, a 
entrada nesse processo de um novo elemento – a tecnologia - traz um outro 
sistema de representação simbólico e provoca a conscientização sobre a 
necessidade de desenvolver a gestão da prática pedagógica. 

 

Leia o artigo Uma sala de aula no ciberespaço: 
reflexões e sugestões a partir  de uma 
experiência de ensino pela internet,deAndré 
Lemos, Cláudio Cardoso, Marcos Palácios, 
disponível em 
http://www.facom.ufba.br/ciberpesquisa/ 
txt_col1.htm 
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Conceito de Projeto 

Texto de Maria Elizabeth B. de Almeida e Maria Elisabette B. B. Prado 
 
 
Uma das temáticas que vem sendo discutidas no cenário educacional é o trabalho 
por projetos, por isso, é fundamental, antes de qualquer coisa, entender o 
conceito de Projeto. 

Projeto 

 
 
Envolve a antecipação de algo desejável que ainda não foi 
realizado, traz a idéia de pensar uma realidade que ainda 
não aconteceu. O processo de projetar implica analisar o 
presente como fonte de possibilidades futuras (FREIRE e 
PRADO, 1999).  

Tal como vários autores sugerem, a origem da palavra 
projeto deriva do latim projectus, que significa algo 
lançado para a frente. A idéia de projeto é própria da 
atividade humana, da sua forma de pensar em algo que 
deseja tornar real, portanto o projeto é inseparável do 
sentido da ação (ALMEIDA, 2002).  

Assim, Barbier (In MACHADO, 2000) salienta: "(...) o 
projeto não é uma simples representação do futuro, do 
amanhã, do possível, de uma idéia; é o futuro a fazer, um 
amanhã a concretizar, um possível a transformar em real, 
uma idéia a transformar em ato" (p. 6).   

 

Mas, afinal, o que é projeto? 
A idéia de projeto faz parte da essência do ser humano consciente de sua condição 
de incompletude, em busca incessante de transformar-se para atingir algo 
desejável e encontrar respostas às suas questões. 
Vários pensadores dedicaram-se a aprofundar o conceito de projeto como 
característica inerente ao ser humano, que o distingue dos demais seres vivos. 

“O homem constitui-se em sua humanidade à medida que 
desenvolve sua capacidade de fazer escolhas e se lançar ao mundo, 
transformando-se e transformando-o, em busca de desenvolver 
projetos para atingir metas e satisfazer desejos pessoais e coletivos 
a partir de valores históricos, culturalmente situados e socialmente 
acordados”.(MACHADO, 2000, p. 2). 

PROJETO é uma construção própria do ser humano, que se concretiza a partir de 
uma intencionalidade representada por um conjunto de ações que ele antevê como 
necessária para executar, a fim de transformar uma situação problemática em uma 
situação desejada. A realização das atividades produz um movimento no sentido de 
buscar atingir, no futuro, uma nova situação que responda às suas indagações ou 
avance no sentido de melhor compreendê-las. Nesse processo de realização das 
atividades acontecem imprevistos, e mudanças fazem-se necessárias, 
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evidenciando que o projeto traz em seu bojo as idéias de previsão de futuro, 
abertura para mudanças, autonomia na tomada de decisões e flexibilidade 
(Almeida, 2002) 
 
Na constituição de um projeto, o fundamental é “ter coragem de romper com as 
limitações do cotidiano, muitas delas auto-impostas” (ALMEIDA e FONSECA 
JÚNIOR, 2000, p. 23 e 22) e “delinear um percurso possível que pode levar a 
outros, não imaginados a priori” (FREIRE e PRADO, 1999, p. 113). Portanto, “supõe 
rupturas com o presente e promessas para o futuro” (GADOTTI e ROMÃO, 1997, p. 
37). 

O trabalho por projeto não é solitário, ele exige 
uma postura colaborativa entre as pessoas 
envolvidas. O projeto constitui-se em um 
trabalho em grupo, de formação de um time em 
que as pessoas, cada qual com seus talentos, se 
relacionam em direção a um alvo em comum 
(PRADO, 2005a, p. 57). 

 

 

 

 

Entretanto, para trabalhar com projetos com o uso de mídias é importante que o 
professor compreenda como, porque, para que e quando integrar as mídias na 
prática pedagógica, especialmente em projetos de sala de aula, potencializando ao 
aluno novas formas de fazer pesquisa, de se comunicar e de representar suas 
idéias e conhecimentos. 

 
 
Prática pedagógica: projeto e a integração de mídia s 

Texto de Maria Elizabeth B. de Almeida e Maria Elisabette B. B. Prado 
 
Imagine a seguinte situação: um professor elabora um projeto voltado a descobrir 
estratégias para que os alunos construam seus projetos, discutindo sobre uma 
problemática de seu cotidiano ou de um assunto relacionado com os estudos de 
certa disciplina, envolvendo o uso de diferentes mídias disponíveis no espaço 
escolar. 
 
Isso significa que o projeto pode ser constituído pela própria prática pedagógica, 
que será antecipada (relacionando as referências das experiências anteriores e as 
novas possibilidades do momento), colocada em ação, analisada e reformulada. De 
certa forma, essa situação permite ao professor assumir uma postura reflexiva e 
investigativa da sua ação pedagógica e, portanto, caminhar no sentido de 
reconstruí-la com vistas a integrar o uso das mídias numa abordagem 
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interdisciplinar. 
 
Por exemplo, quando o aluno utiliza o computador para digitar um texto, é 
importante que o professor conheça o que envolve o uso desse recurso em termos 
de ser um meio pedagógico, mas um meio que pode interferir no processo de o 
aluno reorganizar suas idéias e a maneira de expressá-las. De igual maneira em 
relação a outras mídias que estão ao alcance do trabalho pedagógico, estar atento 
e buscar a compreensão do uso das mídias no processo de ensino e aprendizagem 
é fundamental para sua integração no trabalho por projetos. 

A utilização de tecnologias na escola e na sala de aula impulsiona a abertura desses 
espaços ao mundo e ao contexto, permite articular as situações global e local, sem, 
contudo, abandonar o universo de conhecimentos acumulados ao longo do 
desenvolvimento da humanidade. Tecnologias e conhecimentos integram-se para 
produzir novas idéias que permitam compreender as problemáticas atuais e 
desenvolver projetos, em busca de alternativas para a transformação do cotidiano e 
a construção da cidadania. 
 
O professor que atua nessa perspectiva tem uma intencionalidade como 
responsável pela aprendizagem de seus alunos, o que constitui seu projeto de 
atuação, elaborado com vistas a respeitar os diferentes estilos e ritmos de trabalho 
dos alunos, incentivar o trabalho colaborativo em sala de aula no que se refere ao 
planejamento, escolha do tema e respectiva problemática a ser investigada e 
registrada em termos do processo e das produções, orientar o emprego de distintas 
tecnologias incorporadas aos projetos dos alunos, trazendo significativas 
contribuições à aprendizagem. 
 
Nesse sentido, cabe ao professor assumir uma postura de observação e de análise 
sobre as necessidades conceituais que emergem no desenvolvimento do projeto de 
sala de aula. É necessário desenvolver práticas pedagógicas que propiciam ao aluno 
aprender de forma abrangente e aprofundada os conceitos envolvidos em seus 
projetos. 

"O sentido da abrangência é representado pelo trabalho por projeto, no qual 
as diversas áreas curriculares e as tecnologias se articulam e o sentido do 
aprofundamento se refere às particularidades de uma área/disciplina, a qual 
pode emergir do próprio projeto em ação. Ambos os sentidos - abrangência e 
aprofundamento - devem estar inter-relacionados e em constante 
movimento, com vistas a propiciar a compreensão da atividade pelo aluno e 
a possibilidade de desenvolver outros níveis de relações" (PRADO, 2005a, p. 
57) 

 

 

 

 

 

A figura ilustra a relação entre os dois sentidos - abrangência e 
aprofundamento. 

Para que se estabeleça o movimento entre os dois sentidos durante o 
desenvolvimento do projeto, é fundamental a mediação do professor. Ele precisa 
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estar atento para identificar as questões que necessitam de compreensões mais 
profundas para trabalhar com os alunos a fim de propiciar a formalização de 
conceitos, a transformação de conhecimentos do senso comum em conhecimento 
científico. É essa compreensão - aprofundada e mais localizada - que gera relações 
mais complexas no sentido da abrangência, potencializando aos alunos a vivenciar 
novos momentos de aprendizagem de patamares superiores. 
 
Essa perspectiva pedagógica requer do professor uma nova postura, o 
comprometimento e a vontade pela busca e pelo aprendizado contínuo no sentido 
da reconstrução da própria prática pedagógica, voltada para articulação das áreas 
de conhecimento e da tecnologia. Tal prática pedagógica é uma forma de conceber 
educação que envolve o aluno, o professor, as tecnologias disponíveis, a escola e 
seu entorno e todas as interações que se estabelecem nesse ambiente, denominado 
ambiente de aprendizagem. 

  

Com base no diagnóstico realizado no módulo 
anterior, reflita sobre as seguintes questões: 

• As tecnologias disponíveis na sua escola 
têm sido utilizadas no contexto 
pedagógico?  

• O uso de tecnologias tem colaborado para 
desenvolver o processo de ensino e 
aprendizagem?  

Nos projetos existentes, é possível integrar novas 
mídias além das que já vêm sendo utilizadas? 

 
 
 
 
 
 
Resgatando a questão da gestão da sala de aula  

Texto: Maria Elizabeth B. de Almeida e Maria Elisabette B. B. Prado 
 
Na sociedade do conhecimento e da tecnologia torna-se necessário repensar o 
papel da escola, mais especificamente as questões relacionadas ao ensino e à 
aprendizagem. O ensino organizado de forma fragmentada, que privilegia a 
memorização de definições e fatos bem como as soluções padronizadas, não atende 
às exigências deste novo paradigma.  
 
O momento requer uma nova forma de pensar e agir para lidar com a rapidez e a 
abrangência de informações com o dinamismo do conhecimento. Evidencia-se uma 
nova organização de tempo e espaço e uma grande diversidade de situações que 
exigem um posicionamento crítico e reflexivo do indivíduo para fazer suas escolhas 
e definir suas prioridades. Além disso, há o elemento inusitado com o qual nos 
deparamos nas várias situações do cotidiano, demandando o desenvolvimento de 
estratégias criativas e de novas aprendizagens. 
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A incorporação das tecnologias de informação e 
comunicação – TIC - na escola contribui para 
expandir o acesso à informação atualizada e, 
principalmente, para promover a criação de 
comunidades colaborativas de aprendizagem que 
privilegiam a construção do conhecimento, a 
comunicação, a formação continuada, as gestões 
administrativa, pedagógica e de informações. 

As novas relações com o saber que as TIC propiciam, principalmente com o acesso 
à Internet, potencializam a articulação da escola com outros espaços produtores do 
conhecimento e provocam mudanças substanciais em seu interior, apontando para 
a criação de um espaço complexo, aberto e flexível, no qual o ensino, a 
aprendizagem e a gestão participativa se desenvolvem em um processo 
colaborativo com trocas recíprocas, respeito mútuo e liberdade responsável.  
 
Portanto, é fundamental propiciar ao educador uma formação continuada em 
serviço, de forma que ele possa identificar e analisar problemáticas envolvidas em 
sua atuação, bem como encontrar alternativas para superá-las tendo como base os 
novos paradigmas e metodologias que lhe permitam transformar o seu fazer 
profissional.  

 
Nesse processo, o papel das TIC é o de dar 
suporte para a realização de atividades 
colaborativas cujas produções permitam enfrentar 
os problemas da realidade; o desenvolvimento de 
projetos inovadores relacionados com a gestão 
administrativa e pedagógica; a representação do 
conhecimento em construção pelos alunos e a 
respectiva aprendizagem. 

Para desenvolver uma prática pedagógica voltada para a integração das mídias, 
uma das possibilidades tem sido o trabalho por projetos. Na perspectiva da 
pedagogia de projetos, o aluno aprende-fazendo, aplicando aquilo que sabe e 
buscando novas compreensões com significado para aquilo que está produzindo 
(FREIRE e PRADO, 1999; ALMEIDA, 2002; PRADO, 2005b).  
 
Assim, a pedagogia de projetos, embora constitua um novo desafio para o 
professor, pode viabilizar ao aluno um modo de aprender baseado na integração 
entre conteúdos das várias áreas do conhecimento, bem como entre diversas 
mídias (computador, televisão, livros). 
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"A idéia de projetos permeia todas as atividades e está presente em 
praticamente todas as novas propostas pedagógicas. Como estratégia 
educacional, tem de fato inovado e ajudado a resolver algumas das 
deficiências do ensino tradicional. Projetos inovadores e bem-sucedidos têm 
ajudado estudantes a estarem mais motivados e engajados no que estão 
realizando na escola e a aprender de maneira significativa os conceitos 
envolvidos nestes projetos (TORRES, 2001). Por outro lado, como observado 
pela própria Torres (2001), "vive-se atualmente na educação a síndrome da 
projetite e a idéia de projeto educacional está sendo banalizada" (p. 65)." 
VALENTE, 2002.  

O fato de os alunos desenvolverem projetos não significa que eles estejam  
construindo conhecimento ou que compreendam o que estão fazendo. 

Como observado  
por Piaget, resolver o projeto e atingir resultados satisfatórios não garante  

a aprendizagem de conceitos envolvidos no projeto. 

 
Nesse contexto, é necessário que o professor tenha abertura e flexibilidade para 
relativizar a sua prática e as estratégias pedagógicas, com vistas a propiciar ao 
aluno a reconstrução do conhecimento. O professor que associa as TIC aos 
métodos ativos de aprendizagem desenvolve a habilidade técnica relacionada ao 
domínio da tecnologia e, sobretudo, articula esse domínio com a prática pedagógica 
e com as teorias educacionais que o auxiliem a refletir sobre a própria prática e 
transformá-la. 

 
Repensando as situações de aprendizagem: 
o fazer e o compreender  
 
Texto de José Armando Valente, que se encontra 
no Boletim do Salto para o Futuro, série 
Tecnologia na Escola. Programa 4, 2002. 
 
Disponível em: 
http://www.tvebrasil.com.br/salto/boletins2002/ 
te/tetxt4.htm 
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Síntese 

Nesta segunda etapa, fizemos a análise das informações levantadas pelo 
diagnóstico sobre a utilização das tecnologias na escola e das possibilidades de 
expandir esses usos por meio da gestão da prática pedagógica, das informações e 
conhecimentos mobilizados em ambientes de aprendizagem que proporcionam o 
desenvolvimento de atividades significativas para os alunos. 

Entre as atividades que mobilizam o despertar da curiosidade do aluno, o 
questionamento e a investigação, destacamos os projetos desenvolvidos em sala de 
aula. Para melhor compreender o sentido da aprendizagem por projetos, 
analisamos seu conceito e debatemos sobre as diferentes instâncias da escola em 
que tais projetos podem ser desenvolvidos. Lembramos que para oportunizar aos 
alunos a aprendizagem ativa por meio de projetos de aprendizagem, é importante 
que o professor tenha clareza de sua intencionalidade, dos conceitos que poderão 
ser englobados, crie estratégias adequadas para o seu trabalho, identifique quais 
recursos terá disponível e qual a duração da atividade, o que é expresso no projeto 
de sala de aula do professor. Este projeto é provisório, aberto e flexível para 
reconhecer e incorporar os conhecimentos que emergem durante a atividade com 
os alunos.   

Portanto, cabe ao professor elaborar projetos de sala de aula para orientar sua 
prática pedagógica no encaminhamento de projetos de aprendizagem dos alunos 
com o uso integrado de mídias e tecnologias. 
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Módulo Gestão Integrada de Mídias na Educação 
ETAPA 3 
 
Apresentação 
 

"O projeto político-pedagógico de uma escola adquire significado quando a 
instituição assume a responsabilidade de concebê-lo, desenvolver e avaliar 
no coletivo com a participação de todos que atuam na escola (diretor, 
coordenador, professores, alunos, funcionários, pais e comunidade), levando 
em conta a diversidade, o pensamento divergente, as controvérsias, a 
negociação, a articulação entre as dimensões administrativa e pedagógica e 
as inter-relações com as diretrizes do sistema educacional e respectivos 
processos de administração e controle”.(ALMEIDA, 2001).  

Nesta etapa discutiremos a expansão do uso das TIC na escola, explorando a 
gestão de projetos administrativos e pedagógicos que possam atingir a comunidade 
escolar de uma maneira mais ampla e articulada ao projeto político-pedagógico.  
 
Objetivos específicos: 

• Compreender a Gestão das TIC na escola em articulação com o projeto 
político-pedagógico; 

• Levantar as possibilidades de expansão de projetos em andamento, 
buscando o envolvimento de toda a comunidade escolar; 

• Avaliar essas possibilidades e suas implicações; 
• Articular as dimensões administrativa e pedagógica. 

 

 

Tecnologias e gestão na escola 
 
Adaptação do texto de Maria Elizabeth B. de Almeida 
 
A trajetória percorrida na introdução de tecnologias na escola pode caracterizar-se 
pela sujeição de professores, alunos, coordenadores e gestores a meros 
consumidores de informações, apresentando-se como uma barreira à criação de 
ambientes de aprendizagem mais abertos, permeáveis, flexíveis e participativos. 
 
Alexandre Thomaz Vieira em seu texto, As funções e papéis da tecnologia, ressalta 
que a tecnologia pode gerar vários benefícios no trabalho pedagógico com o aluno, 
mas:  

"este trabalho só se concretiza quando o professor domina os conceitos e as 
práticas relacionadas com a tecnologia, transpondo-os para o seu trabalho 
pedagógico e aplicando-os nos momentos cotidianos de sala de aula". 
(VIEIRA, 2002b, p. 35) 

A par disso, se observam práticas de uso de tecnologias em escolas que revelam 
novos papéis dos agentes educativos como organizadores de informações e 
criadores de significados, que apóiam suas atividades no estudo de fontes externas 
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e na realização de atividades colaborativas para a produção de conhecimentos 
relacionados com a resolução de problemas concretos do contexto.  

"Conhecimento não é dado nem informação, embora estejam relacionados. A 
confusão entre dado, informação e conhecimento gera enormes gastos 
de tempo e dinheiro em projetos nem sempre adequados para certa 
instituição. O sucesso ou o fracasso organizacional depende, muitas vezes, 
em saber de qual deles precisamos, com qual deles contamos e o que 
podemos fazer com cada um deles”. (VIEIRA, 2002b, p. 35). 

Os Dados são conjuntos de fatos distintos e objetivos, relativos a eventos. Num 
contexto escolar, os dados são unitariamente descritos como registros estruturados 
de eventos. Quando um aluno tem sua nota de História registrada no sistema, essa 
informação pode ser descrita como um dado. Os dados não revelam por que ele 
tirou esta nota, como ele se dedicou ao estudo desta disciplina, quantos livros 
dessa disciplina ele retirou na biblioteca, e não conseguem dar um sentido de 
previsão se o aluno irá futuramente melhorar ou piorar o seu desempenho 
acadêmico. (VIEIRA: 2002b, p. 36). 

 

 

  

  

A Informação é explicada como uma mensagem, geralmente na forma de 
documento ou uma comunicação audível ou visível. Como acontece com 
qualquer mensagem, ela normalmente tem um emitente e um receptor. A 
informação tem a finalidade de mudar como o destinatário interpreta algo, 
exercendo algum impacto sobre seu julgamento e comportamento. Porém, 
cabe ao seu receptor definir se a mensagem recebida é uma informação ou 
apenas uma divagação sem sentido enviada pelo seu emitente. (VIEIRA, 
2002b, p. 36). 

 

 

 

 

 

O Conhecimento é mais amplo, mais profundo e mais rico do que dados e 
informações. As pessoas falam de indivíduos esclarecidos, informados e com 
conhecimento sobre um determinado assunto, mas não falam de manuais e livros 
repletos de conhecimento, mas sim de informações. Ou seja, conhecimento se 
produz em mentes que trabalham. Ele é uma mistura fluida de experiência, valores, 
informação contextual e insight experimentado, que proporciona uma estrutura 
para avaliação e incorporação de novas experiências e informações. (VIEIRA: 
2002b, p. 36). 
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Dados e Informações 
 
Vieira (2002b, p. 36) ressalta, ainda, que "dados tornam-se informações quando 
seu criador lhes acrescenta significado" e que "os computadores podem ajudar a 
agregar tais valores e transformar dados em informação, porém quase nunca eles 
ajudam na parte do contexto". 

Assim, compreender as potencialidades inerentes a cada 
tecnologia e suas contribuições ao ensinar e aprender poderá 
trazer avanços substanciais à mudança da escola, a qual se 
relaciona com um processo de conscientização e 
transformação que vai além do domínio de tecnologias e traz 
subjacente uma visão de mundo, de homem, de ciência e de 
educação.  

 
A criação de redes entre pessoas, atividades e tecnologias, proporciona a superação 
de concepções dicotômicas e entrelaça conceitos que se tornaram disjuntos pela 
ciência moderna. Deste modo, a escola e seus atores e autores, sujeitos do ato 
educativo, têm a oportunidade de encontrar nas tecnologias o suporte adequado ao 
desenvolvimento e integração entre as atividades técnico-administrativas, políticas, 
sociais e pedagógicas por meio de nós e ligações que compõem a tessitura da rede. 
 
Ter conhecimento sobre os dados e as informações da Prova Brasil é fundamental 
para que a comunidade escolar possa repensar seu projeto político pedagógico e 
refletir sobre suas problemáticas e buscar ações inovadoras. 

 

 

Gestão da Prática Pedagógica 
 
Texto: Maria Elizabeth B. de Almeida 
 
 
O sistema educacional foi concebido sob a ótica da cultura organizacional 
burocrática, centralizadora, vertical e autoritária. Os órgãos centrais dos 
sistemas de ensino concebiam seus programas e definiam de forma homogênea as 
prioridades e ações até o âmbito da escola, sem a participação dos responsáveis 
pela gestão escolar e pela sala de aula, onde se concretiza o ato pedagógico, razão 
de ser do sistema de ensino. 
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Indícios da instalação de um novo quadro 
educacional gradativamente estão alterando as 
distintas esferas do sistema educativo. O 
avanço do processo de descentralização, a 
distribuição de responsabilidades, a criação 
dos conselhos escolares, a relativa abertura à 
participação da comunidade nas decisões da 
escola, a utilização das tecnologias de 
informação e comunicação, a criação de redes 
colaborativas são aspectos que levantam 
expectativas promissoras em relação a uma 
mudança da cultura organizacional das escolas 
e dos sistemas de ensino e criam uma sinergia 
apropriada à participação dos distintos 
segmentos no desenvolvimento de projetos. 

 

Dentro do sistema educacional, diferentes níveis organizacionais, contextos e 
segmentos trabalham com projetos. Por exemplo, existem os projetos de gestão 
educacional que podem se referir à gestão de uma rede de ensino ou de uma 
unidade escolar. 
 
Em cada uma das situações em que se trabalha com projetos, devem-se encontrar 
mecanismos adequados para que as pessoas envolvidas nas ações tenham 
participação desde a concepção do projeto, mesmo que seja por meio de 
representações devidamente acordadas, ou seja, que todos sejam co-autores 
responsáveis pela definição, desenvolvimento, reflexão e depuração do projeto.  

 
 
 
 

"A implementação de mudanças mais profundas 
na escola, que possibilitem uma melhor 
adequação às novas demandas sociais, 
proporcionando uma educação de qualidade 
requer alteração na concepção de gestão das 
organizações escolares. (...) Nesta nova forma de 
gestão, a tecnologia apresenta-se como o sistema 
nervoso de um organismo/organização que 
aprende enquanto age e reflete, transmitindo 
informações e sensações de um órgão ao outro e 
armazenando os conteúdos mais relevantes, para 
que possam ser recuperados quando 
necessários”. (VIEIRA, 2002a, p. 14) 

Ao aceitar o desafio de trabalhar com projetos, escolas, educadores, alunos, 
funcionários, pais e comunidade engajam-se em um movimento complexo, 
carregado de conflitos, ambigüidades e inquietações, no qual o aprender e a razão, 
o individual e o grupal, o local e o global, podem unir-se ao prazer, à imaginação, à 
utopia, ao sonho, às artes e à tecnologia.  
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Assista ao vídeo da TV ESCOLA – Programa Salto 
para o Futuro em que a Prof. Maria Elizabeth B. 
de Almeida relembra importantes aspectos do 
trabalho com projetos. 
Em seguida reflita sobre as questões abaixo: 

• Quem são as pessoas envolvidas nos 
projetos desenvolvidos em sua escola?  

• Esses projetos se relacionam com o 
projeto político-pedagógico?  

Em caso negativo, você imagina como seria 
possível estabelecer essa relação? 

 

 

 

 

  

Transcrição desse vídeo: 

Quais são os propósitos educacionais? 
 
Qual é o objetivo de determinada atividade pedagógica, 
para compreender então, como agregar, como 
incorporar a tecnologias a essas atividades, e não sair 
com a tecnologia querendo encaixar a tecnologia em 
toda e qualquer atividade. 

O fio da meada não está na tecnologia. O fio da meada, 
está na prática pedagógica em sua intencionalidade.  

Quando o professor compreende muito bem o que ele 
está fazendo, e aí ele olha para a própria prática, ele 
tem uma visão crítica do que é que ele está fazendo, do 
onde ele quer chegar e também de qual é a 
potencialidade de aprendizagem de seus alunos. 
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Projeto político-pedagógico 
 
Texto: Maria Elizabeth B. de Almeida 
 
 
A construção de uma sociedade democrática, mais justa e humanitária, implica 
participação e exercício democrático na definição de seus projetos. Atualmente, as 
diretrizes políticas dos sistemas educacionais atribuem às escolas a 
responsabilidade de desenvolver os projetos assumidos pela comunidade escolar, 
sem perder de vista as diretrizes do sistema, criando um espaço próprio de 
autonomia, "cuja configuração e funcionamento têm como elemento decisivo a ação 
e interação dos diferentes atores sociais" participantes da sua vida (CANÁRIO, 
1995, p. 166). A participação dos atores (professores, administradores, demais 
funcionários, alunos, pais e comunidade) varia segundo o seu papel na instituição, 
mas todos são co-autores do projeto político-pedagógico da instituição e dos 
projetos de inserção de inovações, incluindo a incorporação das tecnologias de 
informação e comunicação aos espaços escolares. 

 

 

 

 

O projeto político-pedagógico de uma escola adquire significado quando a 
instituição assume a responsabilidade de concebê-lo, desenvolver e avaliar no 
coletivo com a participação de todos que atuam na escola (diretor, coordenador, 
professores, alunos, funcionários, pais e comunidade), levando em conta a 
diversidade, o pensamento divergente, as controvérsias, a negociação, a 
articulação entre as dimensões administrativa, política e pedagógica e as inter-
relações com as diretrizes do sistema educacional e respectivos processos de 
administração e controle. 

Esse projeto explicita a identidade 
institucional e define sua direção 
política, ou seja, seu horizonte de 
possibilidades, compatível com a sua 
realidade e com os diferentes aspectos 
envolvidos, tanto de natureza 
pedagógica quanto administrativa e 
financeira, bem como as condições e 
recursos materiais e institucionais 
necessários para implementá-lo. Assim, 
é preciso um esforço conjunto tanto na 
elaboração do projeto quanto em seu 
desenvolvimento, o que exige contínua 
reflexão sobre as intenções, ações 
realizadas e caminhos percorridos, 
articulada com o previsto inicialmente, 
de modo a identificar dificuldades, 
avanços e equívocos e promover as 
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alterações que se façam necessárias ou 
se mostrem possíveis.  

O uso das tecnologias de informação e comunicação na definição e 
desenvolvimento do projeto político-pedagógico da escola permite: registrar e 
atualizar instantaneamente a sua documentação; criar um sistema de 
acompanhamento e participação da comunidade interna e externa à escola por 
meio de redes virtuais de interação e colaboração; definir metodologias de 
avaliação adequadas e compatíveis com critérios democráticos e participativos; 
trocar informações e experiências com a comunidade, identificando os talentos e 
potencialidades que possam contribuir com a evolução conjunta de problemáticas 
tanto da escola como da comunidade; discutir e tomar decisões compartilhadas.  
 
O projeto político pedagógico possibilita a integração da comunidade escolar em 
torno de objetivos comuns que refletem as reais necessidades de cada escola. É um 
instrumento efetivo, desde que seja elaborado como orientador do trabalho a ser 
realizado e que continuamente seja utilizado e avaliado, promovendo a sua 
atualização e reformulação. 

 
 
Para saber mais sobre o PROJETO POLÍTICO-
PEDAGÓGICO, consulte as seguintes dicas, 
disponíveis no site do Instituto Paulo Freire  
(http://www.paulofreire.org/) 

O projeto político-pedagógico da escola na 
perspectiva de uma educação para a cidadania 
(http://www.paulofreire.org/Moacir_Gadotti/Artigos/Portugues/
Escola_Cidada/Projeto_Politico_Ped_1998.pdf) 
Texto de Moacir Gadotti 
 
Projeto político-pedagógico: caminho para uma 
escola cidadã mais bela, prazerosa e aprendente 
(http://www.paulofreire.org/Biblioteca/t_pad3.html) 
Artigo de Paulo Roberto Padilha, publicado na 
Revista Pátio. Ano VII Nº 25 - Projeto político-
pedagógico - Fevereiro 2003 - Abril 2003  

 

 

 

Articulando projetos administrativos e pedagógicos 
 
Na perspectiva de gestão compartilhada, o diretor da escola tem o seu projeto de 
atuação como líder e agente de mudança na concepção e desenvolvimento da 
gestão escolar. O projeto do diretor procura manter a coerência com o projeto 
político-pedagógico da escola e sua liderança se revela na busca de condições que 
viabilizem o desenvolvimento do projeto da escola, na procura do equilíbrio entre a 
realidade e a utopia. 
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O uso das tecnologias de informação e comunicação no projeto do diretor favorece 
a realização de procedimentos de registro de informações que lhe permitem 
identificar problemas e buscar alternativas de solução por meio do diálogo; 
selecionar e articular informações que tragam subsídios à tomada de decisões; 
acompanhar em nível macro as ações desenvolvidas tanto no âmbito administrativo 
quanto pedagógico de modo a adquirir uma visão do todo da escola; identificar e 
incentivar as ações inovadoras e criar uma rede de comunicação que possa 
favorecer a constituição da escola como uma comunidade de aprendizagem. 
 
A par do projeto do diretor, existem projetos de coordenação e das demais funções 
existentes na escola. 
 
Como já vimos na Etapa 2, o professor, enquanto responsável pela aprendizagem 
de seus alunos, também tem sua intencionalidade explicitada em um projeto de 
atuação, elaborado com vistas a:  
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O projeto de atuação do professor, ou projeto de 
ensino, está diretamente relacionado à teoria de 
aprendizagem, à teoria de escola, ao 
desenvolvimento pessoal e profissional dos 
sujeitos, assim como à concepção de 
conhecimento (GARCIA, 1995, p. 69). Trata-se de 
um projeto aberto, dinâmico e evolutivo cuja 
característica básica é a intencionalidade de 
propiciar aos alunos a aprendizagem significativa. 

O professor projeta as atividades a realizar em sala de aula com vistas a atuar 
como desafiador, mediador, consultor, facilitador, problematizador e criador de 
condições da aprendizagem do aluno que se desenvolve na interação com o 
conhecimento em construção, com os colegas, professor, contexto, artefatos e 
recursos disponíveis, inclusive com as tecnologias de informação e comunicação 
utilizadas pelos alunos nos projetos de sala de aula. 
 
"Um diretor, um coordenador, um professor têm nas tecnologias, hoje, um 
indispensável recurso ao gerenciamento das atividades administrativas e 
pedagógicas. O computador começou a ser utilizado antes na secretaria do que na 
sala de aula. Neste momento, há um esforço grande para que esteja em todos os 
ambientes e de forma cada vez mais integrada. Não se pode separar o 
administrativo e o pedagógico: ambos são necessários”. (MORAN, 2002, p.64) 
 
A figura abaixo ilustra a articulação das várias dimensões de projetos, integrando o 
uso das TIC no contexto da escola:  
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Para que a equipe gestora possa atuar como 
líderes da incorporação de mídias e tecnologias na 
escola, é necessário propiciar a formação dos 
gestores escolares considerando as contribuições 
das tecnologias às atividades pedagógicas e à 
gestão escolar. Para mais informações, consulte o 
Projeto Gestão e Tecnologias em 
http://www.gestores.pucsp.br 

Essa articulação entre os projetos na comunidade escolar poderá favorecer a 
construção de uma nova cultura de utilização das TIC, usufruindo seus recursos 
para a criação de novos espaços de interação e de estabelecimentos de parcerias 
entre as outras escolas e instituições afins. 

 
 
Gestão e articulação de projetos e TIC na escola 
 
Dentro do sistema educacional, diferentes níveis organizacionais, contextos e 
segmentos trabalham com projetos. Em cada uma das situações, devem-se 
encontrar mecanismos adequados para que as pessoas envolvidas nas ações 
tenham participação desde a concepção do projeto, mesmo que seja por meio de 
representações acordadas. 
 
Ao aceitar o desafio de trabalhar com projetos, escolas, educadores, alunos, 
funcionários, pais e comunidade engajam-se em um movimento complexo, 
carregado de conflitos, ambigüidades e inquietações, no qual o aprender e a razão, 
o individual e o grupal, o local e o global podem unir-se ao prazer, à imaginação, à 
utopia, ao sonho, às artes e à tecnologia. 
 
Nesse sentido, também o projeto político-pedagógico de uma escola adquire 
significado quando a instituição assume a responsabilidade de concebê-lo, 
desenvolver e avaliar no coletivo com a participação de todos que atuam na escola. 
O uso das TIC na definição e desenvolvimento do projeto político-pedagógico pode 
auxiliar em processos como: registro, atualização, acompanhamento, interação, 
colaboração, além da troca de informações e experiências. 
 
A articulação entre os projetos (Político-pedagógico, de Gestores, de Sala de aula e 
de Alunos) na comunidade escolar poderá favorecer a construção de uma nova 
cultura de utilização das TIC, usufruindo seus recursos para a criação de novos 
espaços de interação e de estabelecimentos de parcerias entre as outras escolas e 
instituições afins.  
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Consulte alguns portais que apresentam soluções 
integradas de tecnologias: 
 
ProInfo - Programa Nacional de Informática 
na Educação  
www.proinfo.gov.br 
 
Consórcio de Educação Pública CEDERJ  
www.educacaopublica.rj.gov.br  
 
Clube do Professor  
www.clubedoprofessor.com.br   

 
 
 
 
Síntese 
 
Nesta etapa, discutimos a expansão do uso das TIC na escola, explorando a gestão 
de projetos administrativos e pedagógicos, articuladas ao projeto político-
pedagógico. 
 
Vimos que a introdução de tecnologias na escola pode se caracterizar pela sujeição 
de professores, alunos, coordenadores e gestores a meros consumidores de 
informações, apresentando-se como uma barreira à criação de ambientes de 
aprendizagem mais abertos, permeáveis, flexíveis e participativos. 
No entanto, observamos que também há práticas de uso de tecnologias em escolas 
que revelam novos papéis dos agentes educativos como organizadores de 
informações e criadores de significados, que apóiam suas atividades no estudo de 
fontes externas e na realização de atividades colaborativas para a produção de 
conhecimentos relacionados com a resolução de problemas concretos do 
contexto. 
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