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RESUMO 

 
A tecnologia causou mudanças em vários segmentos da sociedade, campo, cidade, 

empresas, escolas etc. As crianças, desde cedo utilizam as tecnologias digitais, na maioria 

das vezes, sem a intermediação de um adulto. Os professores nesse cenário tecnológico, 

precisaram adaptar novas formas de ensinar, inserindo os recursos tecnológicos nas 

atividades cotidianas com vistas a garantir o aprendizado do aluno. Dessa forma, com o 

advento da TIC na educação, reitera-se a necessidade de adaptação de novas maneiras 

de ensinar e aprender, exigindo do professor um novo papel frente ao uso das tecnologias 

em sala de aula. Para isso, o planejamento é essencial, pois a aprendizagem implica na 

necessidade de ações que guiem o professor no intuito de atingir as metas. Uma das teorias 

que podem guiar o professor nas definições das metas é a Taxonomia de Bloom. A 

taxonomia apresenta, nesse aspecto, uma abordagem voltada para o desenvolvimento de 

capacidades e habilidades para atingir objetivos predeterminados pelo planejamento. O 

estudo parte então da seguinte questão problematizadora: Qual a relação existente entre 

os fundamentos de Bloom e o planejamento pedagógico com uso das Tecnologias da 

Informação e Comunicação (TIC) em sala de aula? Assim, o objetivo deste trabalho é 

investigar o planejamento pedagógico conforme a taxonomia dos objetivos educacionais – 

Taxonomia de Bloom identificando os níveis de complexidade trabalhados. Para que não 

haja improviso das ações educacionais, é necessário um planejamento que seja elaborado 

tendo como foco os objetivos para o ensino. Para responder tal problemática, utiliza-se a 

abordagem metodológica de cunho qualitativo, tendo como fundamentações teóricas 

principais a taxonomia de Bloom (1977), a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) - MEC 

(2018), a didática Libâneo (1994) e a utilização de recursos tecnológicos no ensino Moran 

(2000). A pesquisa buscou através da realidade local, investigar três escolas públicas da 

educação básica situadas no município de Mossoró/RN, por serem instituições com índices 

de qualidades disponíveis e possuir recursos tecnológicos como: computadores, projetor, 

lousa digital, dentre outros. Os resultados apontam a interligação existente entre os 

princípios da Taxonomia, as competências da BNCC e a TIC no planejamento. Considera-

se que, a integração consciente da tecnologia por parte do professor pode potencializar a 

conquista de capacidades e habilidades dos alunos.  

Palavras-chave: Planejamento. TIC. Taxonomia de Bloom. Ensino-aprendizagem. 

 



 

 

 

RESUMEN 

 
La tecnología causó cambios en varios segmentos de la sociedad: en el campo en 

la ciudad, empresas, escuelas etcétera. Los niños, desde muy temprana edad, empiezan a 
utilizar las tecnologías digitales, en la gran mayoría de veces sin la intermediación de un 
adulto. Los maestros en ese escenario tecnológico, necesitan adaptar nuevas formas de 
enseñar y aprender, añadiendo los recursos digitales en las actividades cotidianas con el 
fin de garantizar el aprendizaje del alumno. De esta manera, con la llegada de las 
Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) en la educación, se reitera la 
necesidad de adaptación en el modelo de enseñanza aprendizaje, exigiendo del maestro 
un nuevo rol ante el uso de las tecnologías en el aula. Para ello, la programación didáctica 
es primordial pues el aprendizaje requieren la necesidad de acciones que guíen al maestro 
con el fin de lograr sus objetivos. Una de las teorías que pueden orientar al maestro es en 
las definiciones de objetivos es la Taxonomía de Bloom. Dicha taxonomía presenta, en ese 
aspecto, un abordaje volcado para el desarrollo de capacidades y habilidades para lograr 
los objetivos predeterminados en la programación. El estudio empieza a partir de la cuestión 
clave: ¿Cuál es la relación entre los fundamentos de Bloom y la programación didáctico-
pedagógica con el uso de las TIC en el aula? Así siendo, el objetivo de este trabajo es 
investigar la programación didáctica de acuerdo con la taxonomía de los objetivos 
educativos – Taxonomía de Bloom identificando los niveles de complejidad trabajados. Para 
que no haya improvisación de las acciones educativas, es necesario una planificación que 
sea elaborada teniendo en cuenta los objetivos para la enseñanza. Para responder dicha 
problemática, se utiliza la metodología cualitativa, teniendo como fundamentaciones 
teóricas principales la taxonomía de Bloom (1977), la Base Nacional Común Curricular 
(BNCC) – MEC 2018, la didáctica de Libâneo 1994 e el uso de recursos tecnológicos en la 
enseñanza Moran (2000). Esta investigación ha buscado a través de la realidad local, 
evaluar tres escuelas públicas de educación básica localizadas en el municipio de 
Mossoró/RN, porque son instituciones con índices de calidad disponible y poseen recursos 
tecnológicos como:  ordenadores, proyectores, pizarra digital, entre otros. Los resultados 
apunta la conexión existente entre los principios de la Taxonomía, las competencias de la 
BNCC e la TIC en la programación. Se considera que la integración consciente de la 
tecnología por parte del profesorado puede incrementar la conquista de capacidades y 
habilidades en los alumnos. 
Palabras claves: Programación. TIC. Taxonomía de Bloom. Enseñanza-aprendizaje. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

As mudanças provocadas pela tecnologia em nossas vidas nas últimas décadas, 

alteraram profundamente a forma como a sociedade vive e se desenvolve. Desde muito 

cedo, antes mesmo de falar, é comum encontrar crianças navegando na internet, jogando 

e utilizando as tecnologias digitais. Hoje, os recursos possuem interfaces amigáveis que 

não necessitam, na maioria das vezes, de intermediação de um adulto para sua utilização.  

Os professores nesse cenário tecnológico, precisaram adaptar novas formas de ensinar, 

inserindo as tecnologias nas atividades escolares cotidianas com vistas a garantir o 

aprendizado do aluno. A didática sob esse ponto de vista, gera a necessidade de 

atualização constante do educador, como por exemplo, observar a relação entre as 

experiências de aprendizagem proporcionadas por diversas atividades realizadas na escola 

utilizando recursos disponíveis e os resultados obtidos.  

A formação dos profissionais para a educação na atualidade, devem atender as 

demandas normativas educacionais propostas pelo Ministério da Educação e Cultura 

(MEC), demandas essas, que geram impactos na rotina do educador. Conforme a Lei De 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), Lei 9394/96, em seu artigo 13, Inciso III, 

“Os docentes incumbir-se-ão de zelar pela aprendizagem dos alunos”. A LDB 

(BRASIL,1996, p.14) salienta que a formação dos professores para atuar na educação 

básica necessita de qualificação, conforme o artigo 62-A: “A formação dos profissionais far-

se-á por meio de cursos de conteúdo técnico-pedagógico, em nível médio ou superior, 

incluindo habilitações tecnológicas”.  

Além disso, a escola vem introduzindo os recursos tecnológicos (computador, 

televisão, lousa digital, mesas digitais etc.) como meios potencializadores da aprendizagem 

e que auxiliam no processo de ensino. Utiliza-se ao longo do estudo a sigla TIC para se 

referir as Tecnologias da Informação e Comunicação conforme significado atribuído por 

Moran (2000, p. 22): 

 

A terminologia Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC), 
especificamente, envolve a aquisição, o armazenamento, o processamento 
e a distribuição da informação por meios eletrônicos e digitais, como rádio, 
televisão, telefone e computadores entre outros.  
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Dessa forma, com o advento das TIC na educação, reitera-se a necessidade de 

adaptação de novas forma de ensinar e aprender, exigindo do professor um novo papel 

frente ao uso das tecnologias em sala de aula. Para isso, o planejamento é essencial. Na 

educação, o ato de planejar é o sequenciamento de informações didáticas, para atingir 

objetivos educacionais predefinidos. Conforme Oliveira (2007) planejar é pensar sobre 

aquilo que existe, sobre o que se quer alcançar e com que meios se pretende agir.  

O processo de aprendizagem dos alunos implica na necessidade de ações que 

guiem o professor no intuito de atingir as metas. Uma das teorias que podem guiar o 

professor nas definições das metas é a Taxonomia de Bloom (1977). A taxonomia 

apresenta, nesse aspecto, uma abordagem voltada para o desenvolvimento de 

capacidades e habilidades com vistas a atingir objetivos predeterminados pelo 

planejamento. 

 Nesse sentido, nosso estudo parte da seguinte questão problematizadora: Qual a 

relação existente entre os fundamentos de Bloom e o planejamento pedagógico com uso 

da TIC em sala de aula?  

Assim, o objetivo deste trabalho é investigar o planejamento pedagógico conforme a 

taxonomia de Bloom identificando os níveis de complexidades trabalhados. Para atingir o 

objetivo geral, são traçados os seguintes objetivos específicos:   

• Avaliar o uso da TIC no planejamento; 

• Investigar as competências da BNCC voltadas para o uso da TIC; 

• Comparar os objetivos das aulas com os níveis de aprendizagem baseado na 

taxonomia de Bloom. 

Observa-se que a Taxonomia de Bloom, delimitada nesta pesquisa através do 

domínio cognitivo, apresenta-se como um “recurso proveitoso para desenvolver a 

habilidade de formular objetivos mais precisos e a competência de perceber uma certa 

ordenação em objetivos educacionais” (BLOOM, 1977, p.19). Além disso, identifica-se que 

uma das contribuições do planejamento é evitar improviso na execução de uma tarefa.  

Para que não haja improviso das ações educacionais, é necessário um planejamento 

que seja elaborado tendo como foco os objetivos para o ensino. Conforme Moretto (2007) 

“um dos fatores importantes para o sucesso no ato de ensinar é estabelecer clareza e 

precisão nos objetivos de ensino”. A clareza e precisão no ato de ensinar parte do objetivo 
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estabelecido para cada conteúdo de ensino ministrado, entretanto, a falta de planejamento 

pode desencadear a ineficiência das ações pedagógicas.  

A aplicação eficiente do recurso tecnológico utilizado para atingir as metas 

planejadas, pode auxiliar o professor na realização do planejamento, a fim de que seja 

eficiente naquilo que se faz dentro dos limites previstos para aquela execução. Portanto é 

necessário que se conheça todos os recursos disponíveis e o público-alvo para que se 

obtenha êxito no processo de ensino-aprendizagem, nessa etapa de planejamento de 

ensino. A importância de prever os resultados através do planejamento pode ser explanada 

através de Turra (1995, p. 18) 

O professor que deseja realizar uma boa atuação docente sabe que deve 
participar, elaborar e organizar planos em diferentes níveis de complexidade 
para atender, em classe, seus alunos. Pelo envolvimento no processo 
ensino-aprendizagem, ele deve estimular a participação do aluno, a fim de 
que este possa, realmente, efetuar uma aprendizagem tão significativa 
quanto o permitam suas possibilidades e necessidades. O planejamento, 
neste caso, envolve a previsão de resultados desejáveis, assim como 
também os meios necessários para os alcançar. A responsabilidade do 
mestre é imensa. Grande parte da eficácia de seu ensino depende da 
organicidade, coerência e flexibilidade de seu planejamento.  

 

Como reflexão, podemos dizer que, grande parte da eficácia do ensino dependerá 

da organicidade, coerência e flexibilidade do professor, mesmo que existam salas 

equipadas com recursos de última geração, o planejamento colabora para o alcance do 

foco principal do processo de ensino que é a aprendizagem significativa1. A melhoria da 

aprendizagem dependerá de práticas educativas coordenadas e planejadas 

intencionalmente, sendo voltadas para o desenvolvimento de capacidades e habilidades 

necessárias a resolução de situações do cotidiano.  

Para o desenvolvimento deste trabalho, além deste, mais seis capítulos são 

propostos:  

Capítulo 2. Fundamenta a pesquisa tomando como base assuntos voltados para a 

didática, planejamento e objetivos educacionais;  

Capítulo 3. Descreve o tipo de pesquisa a ser abordada, o campo de estudo, os 

instrumentos e fontes escolhidos para coleta de dados. 

                                                           

1  Aprendizagem significativa é o conceito central da Teoria da aprendizagem de David Ausubel. Segundo 

Moreira (1999) “a aprendizagem significativa é um processo por meio do qual uma nova informação relaciona-se, de 

maneira substantiva (não literal) e não arbitrária, a um aspecto relevante da estrutura de conhecimento do indivíduo” 
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Capítulo 4. Realiza a análise das respostas dos questionários aplicados aos 

professores e supervisores das três escolas pesquisadas. 

Capítulo 5. Aborda a interpretação dos dados, com análise dos planejamentos das 

escolas e relação com a taxonomia de Bloom. 

Capítulo 6. Aponta para os principais resultados obtidos na pesquisa.  

Capítulo 7. Resume os principais pontos discutidos ao longo do estudo. 

 

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
 
 

O objetivo deste capítulo é discutir a temática do uso da TIC na educação, tendo 

como ponto de partida o planejamento das ações pedagógicas numa perspectiva teórica, 

que demonstra seu papel no ensino.  

O capítulo leva em consideração os princípios da didática e do planejamento 

conforme Libâneo (1994), o uso de tecnologias em sala de aula segundo Moran (2000), o 

papel do professor no processo de efetivação da aprendizagem de acordo com Perrenoud 

(1999), as diretrizes educacionais voltadas ao desenvolvimento de habilidades e 

competências no ensino através da Base Nacional Comum Curricular (2018) e a taxonomia 

dos Objetivos Educacionais de Benjamin Bloom (1977) para a definição de objetivos. 

 
2.1 DIDÁTICA 
 
 

A didática passou por transformações desde sua origem no século XVII e foi através 

de Comenius (1592-1670), conhecido como o “pai da didática” onde seu trabalho priorizava 

uma pedagogia baseada na “técnica de ensinar tudo a todos”. Numa perspectiva atual, a 

didática trata da teoria geral do ensino que conforme Libâneo (1994, p. 25) pode ser definida 

como: 

 

O principal ramo da pedagogia que investiga os fundamentos, condições e 
modos de realização do ensino. A ela cabe converter objetivos sociopolíticos 
e pedagógicos em objetivos de ensino, selecionar conteúdos e métodos em 
função desses objetivos, estabelecer vínculos entre ensino e aprendizagem, 
tendo em vista o desenvolvimento das capacidades mentais dos alunos.  
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 Partindo dessa definição, pode-se dizer que o desenvolvimento das capacidades 

mentais dos alunos está diretamente relacionado a maneira como os conteúdos e métodos 

são abordados pelo professor em sala de aula. Na prática, ainda existem professores que 

apesar de um vasto conhecimento, não possuem habilidade para transmitir o que sabem e, 

em muitos casos, práticas tradicionais podem ser repassadas de geração a geração sem 

haver uma adaptação para atualidade.  

A didática, apresenta aos professores da atualidade formas de ensino-aprendizagem 

que levam em consideração o uso da TIC na sala de aula.  

 

Precisamos olhar o mundo de hoje com os olhos do mundo de amanhã, não 
com os do mundo de ontem. Ora, os olhos de amanhã, são os olhos 
planetários. As fronteiras são as ruínas, ainda de pé, de um mundo em 
revolução. (LEVY, 1999, p. 20) 
 

A prática educativa atualmente está entrelaçada com os computadores, notebooks, 

tablets, celulares e a internet, trazendo uma nova forma de construção e elaboração do 

conhecimento, resultante de características próprias das novas tecnologias. As tecnologias 

promovem, positivamente, o desenvolvimento do raciocínio do educando e torna o processo 

de aprendizagem estimulado desde a infância, pois se trata da adaptação ao momento 

histórico vivenciado. 

Há que se considerar ainda, que as mudanças provocadas pela tecnologia e o 

crescente acesso a elas, pela maior disponibilidade de computadores, telefones celulares, 

tablets e afins, impõem à escola desafios em relação à formação das novas gerações. É 

importante que a instituição escolar preserve seu compromisso de estimular o espírito 

crítico do estudante, diante multiplicidade de ofertas midiáticas e conteúdos digitais 

dispostos na internet como forma de melhoria do processo didático. 

O processo didático que gira em torno das ações do professor, revelam alguns 

elementos necessários para que atinja seu foco principal que é o aprendizado do aluno. 

Libâneo (1994, p. 56) fala sobre os elementos constitutivos da ação didática. São eles: 

• O conteúdo das matérias - assimilados pelos alunos de um determinado; 

• Ação de ensinar – o professor atua como mediador entre o aluno e o 

conteúdo;  

• A ação de aprender – aluno assimila o conteúdo desenvolvendo suas 

capacidades e habilidades. 
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O autor ressalta que apenas esses componentes não são suficientes para garantir a 

aquisição de conhecimentos, pois atividade de ensino não é uma ação automática e não 

se restringe apenas ao espaço escolar. O processo didático implica vinculação de um 

conjunto de condições concretas que rodeiam cada situação didática para que assim possa 

atingir o foco do ensino que é a aprendizagem. 

 

Figura 1 - Componentes do processo didático 

 
Fonte: Adaptada pela autora 

 

Conforme a ilustração acima, Libâneo (1994, p. 93) enfatiza que cabe o professor 

planejar, dirigir e organizar situações de aprendizagens pautadas nos objetivos e conteúdo 

do sistema escolar, envolvendo assim métodos de assimilação da aprendizagem que 

garantam o domínio de conhecimentos, habilidades e capacidades para que o aluno possa 

atuar de maneira autônoma e crítica nas suas práticas sociais.  

 

2.2 PLANEJAMENTO – DEFINIÇÕES, FUNÇÕES E CARACTERÍSTICAS 

 

 Sob o aspecto do planejamento, é importante destacar a diferença entre plano de 

aula e planejamento de ensino. Segundo Libâneo (1994, p. 21) O planejamento é um meio 

para programar as ações docentes, mas é também um momento de pesquisa e reflexão 
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intimamente ligado à avaliação. É um instrumento que sistematiza os conhecimentos, 

atividades e procedimentos que se pretende realizar numa determinada aula, tendo em 

vista o que se espera alcançar como objetivos junto aos alunos. O planejamento de ensino 

é um plano de ação ou registro do planejamento das ações pedagógicas para o 

componente curricular durante o período letivo. 

O que difere o planejamento de ensino do plano de aula é a especificidade com 

conteúdo pormenorizados e objetivos mais operacionais (GIL, 1987, p. 39). Assim, as 

atividades planejadas geram uma aprendizagem mútua corroborando a escolha das opções 

metodológicas e ações a serem tomadas no âmbito da sala de aula.  

Para Libâneo (1994), antes de planejar é necessário refletir sobre o período para o 

qual o planejamento seja realizado (bimestre, trimestre ou semestre), o público alvo, o nível 

de ensino, etc. Entretanto, para que um plano se efetive, alguns requisitos são necessários: 

conteúdos, objetivos, metodologia, recursos e avaliação. Caso o ensino não contemple pelo 

menos um desses itens, pode-se dizer que a atividade ficará prejudicada e o processo de 

efetivação da aprendizagem poderá não acontecer. 

 

Figura 2 - Pressupostos do planejamento 

 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

O planejamento é um guia de orientação, onde são estabelecidos as diretrizes e os 

meios de realização do trabalho docente, contudo não pode ser visto como um documento 

rígido e absoluto. 

Avaliação 
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Os conteúdos de ensino Segundo Libâneo (1994) são o conjunto de conhecimentos, 

habilidades, hábitos, modos valorativos e atitudes, organizados pedagógica e 

didaticamente, buscando a assimilação ativa e aplicação prática na vida dos alunos.  

Os objetivos são o marco inicial do processo de ensino, com a existência de três 

níveis de abrangência relacionados: 

 

 1º. As finalidades educativas de acordo com a sociedade em que está inserido;  

 2º A escola estabelece as diretrizes e princípios do trabalho escolar;  

 3º O professor concretiza as ações em sala de aula. 

 

As finalidades, diretrizes e concretização do ensino formam os meios pelos quais o 

professor irá efetivar a aprendizagem do educando. Para Libâneo (1994) os meios são 

então, os recursos materiais, tecnológicos ou não, que o professor utiliza para conduzir o 

ensino. A Metodologia será a maneira com que estes objetivos e conteúdos serão 

ministrados na prática ao aluno.  

A avaliação é a última fase da estruturação do planejamento que envolve uma reflexão 

sobre o trabalho desenvolvido e que auxilia o professor na tomada de decisões. É um 

instrumento que faz parte do processo didático de maneira a possibilitar a averiguação da 

aprendizagem do aluno. 

 Dessa forma, os componentes do processo didático irão colaborar com a condução 

didática do planejamento da aula para que sejam alcançados os objetivos. 

Ainda segundo Libâneo (1994, p. 223), o planejamento possui as seguintes funções: 

• Explicitar princípios, diretrizes e procedimentos do trabalho docente; 

• Expressar as ações efetivas que o professor irá realizar em sala de aula; 

• Assegurar a organização e coordenação do trabalho docente; 

• Prever objetivos, conteúdos e métodos tomando como base a individualidade 

dos educandos; 

• Assegurar a unidade e coerência do trabalho docente; 

• Atualizar e aperfeiçoar o conteúdo do plano sempre que for revisto; 

• Preparar as aulas, selecionando antecipadamente o material/recurso em 

tempo hábil; 
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O planejamento serve então, como um “guia de orientação que deve apresentar 

ordem sequencial, objetividade, coerência e flexibilidade” Libâneo (1994, p. 223), pois a 

aquisição de conhecimento do aluno é o fundamento do ensino ao qual os conteúdos, 

métodos e procedimentos são organizados. 

As ações efetivas que o professor realiza em sala de aula não podem restringir-se a 

atividades práticas, pois elas só farão sentido quando despertarem a reflexão dos alunos 

de modo a sistematizarem os conhecimentos que vão adquirindo. Dessa forma, quando o 

professor planeja, ele assegura a organização e desenvolvimento do seu trabalho. 

O planejamento norteia o profissional no intuito de prever objetivos, conteúdos e 

métodos tomando como base a individualidade dos educandos, dessa forma, poderá 

assegurar a unidade e coerência do trabalho docente. Quando o professor planeja suas 

aulas, ele atualiza e aperfeiçoa o conteúdo do plano promovendo a assimilação de 

conhecimentos frente as capacidades do educando. 

Tais funções do planejamento, explicitadas por Libâneo (1994), possibilitam 

sequência progressiva dos conceitos, ideias e habilidades e bom funcionamento da prática 

pedagógica. Sendo a atividade pedagógica uma tarefa intencional, é necessário que seja 

orientado por um plano, dessa forma.  

 
Planejar, em sentido amplo, é um processo que visa dar respostas a um 
problema, através do estabelecimento de fins e meios que apontem para a 
sua superação, para atingir objetivos antes previstos, pensando e prevendo 
necessariamente o futuro, mas sem desconsiderar as condições do 
presente e as experiências do passado, levando-se em conta os contextos 
e os pressupostos filosófico, cultural, econômico e político de quem planeja 
e com quem se planeja. (PADILHA, 2001, p. 63) 

 
 Essa atividade engajada e intencional, não pode ser interpretada como uma 

exigência burocrática, supondo que professores estejam a muito tempo em sala de aula e 

já sabem o que deve ser feito. Como consequência pela falta de credibilidade no 

planejamento pode-se gerar momentos onde poucas experiências de aprendizagem 

venham a se concretizar. Mesmo entendendo que professores em serviço já detêm um 

conjunto de saberes que, minimamente, funcionam no sentido de prover sua aula como a 

capacidade de motivar e manter a atenção da classe, é imprescindível planejar para que 

se possa agir consistentemente.  

 



23 

 

Há quem pense que tudo está́ planejado nos livros-texto ou nos materiais 
adotados como apoio ao professor. Há, ainda, quem pense que sua 
experiência como professor seja suficiente para ministrar aulas com 
eficiência. (MORETTO, 2007, p. 100). 

 

O fato de ser professor, conforme o autor, não é suficiente para ministrar aulas com 

eficiência, pois além da didática é necessário compreender a contribuição na formação de 

cidadãos críticos autônomos e transformadores da sociedade em que vivem.  

A sequência progressiva dos conceitos, ideias e habilidades, devem levar em conta 

o nível de desenvolvimento do educando, buscando progredir quanto ao nível de 

complexidade. Sob esse ponto de vista, a taxonomia de Bloom, em sentido amplo, 

representa a seguinte ideia: o que os educadores querem que os alunos apreendam.  

 
2.3 TAXONOMIA DE BLOOM ORIGINAL E REVISADA  

 

As normativas educacionais da atualidade (BNCC, LDB, DCN, etc), deixam claro a 

necessidade de desenvolver nos educandos o conhecimento através do pensamento crítico 

e reflexivo. Na taxonomia de Bloom o conhecimento é empregado através da expressão 

“capacidades e habilidades intelectuais”. Para Bloom, as capacidades e habilidades que o 

indivíduo possui de formar uma opinião sobre determinado assunto e questioná-lo sempre 

que possível, demonstra o nível de aprendizado que ele adquiriu. A Taxonomia as define 

da seguinte maneira, 

A definição operacional mais geral sobre capacidades e habilidades é a de 
que o indivíduo pode buscar em suas experiências anteriores informações e 
técnicas apropriadas para examinar e solucionar novos problemas. Essas 
capacidades requerem análise ou compreensão da nova situação, acervo 
de conhecimentos e métodos que possam ser facilmente utilizados e 
também exigem certa facilidade de discernimento das relações apropriadas 
entre as experiências anteriores e a nova situação. (BLOOM, 1977, p. 34) 

As capacidades e habilidades nesse sentido, irão abranger os processos mentais de 

organização e reorganização de materiais com vistas ao alcance de um propósito 

específico. As capacidades intelectuais, então, farão referência a situações em que o 

indivíduo instaura informações técnicas e específicas para esclarecer um novo problema. 

Atualmente, a cultura de transições rápidas e imprevisíveis, torna quase impossível prever 

os problemas que serão predominantes no futuro, sob estas condições, a missão da escola 

é auxiliar o aluno a adquirir capacidades e habilidades que proporcionem equilíbrio para 
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organizar o mundo em que vive. Como se a taxonomia tivesse a intenção de explicar como 

os seres humanos aprendem.  

A taxonomia de Bloom inicialmente pesquisada em 1956, apresenta níveis de 

complexidade de aquisição do conhecimento que compreendem o desenvolvimento de 

capacidades e habilidades conforme o estímulo fornecido pelo professor, são eles: 

 

Figura 3 - Categorias do domínio cognitivo 

 

Fonte: Elaborado pela autora 

É necessário que o aluno "aprenda a aprender" e tenha consciência das mudanças 

que acontecem ao seu redor. Os professores, devem estar preparados para ajudar seus 

alunos a lidar com as incertezas da vida cotidiana assumindo o papel de mediador e 

estimulador da aprendizagem na era da informação. O fato de os alunos estarem cercados 

de muitas tecnologias e informações diariamente, não reduz nem minimiza a 

responsabilidade do professor com a formação do sujeito. 

Bloom (1977) ressalta: “Evidentemente, é impossível proporcionar todos os 

conhecimentos de que necessita para resolver as diferentes situações que a vida lhe 

apresenta”, no entanto, é possível mediar a aprendizagem do aluno e capacitá-lo para que 

esses conhecimentos sejam adaptados a novas situações.  

Conhecimento:
memorização de 

fatos 
específicos,de 

padrões de 
procedimento e 
de conceitos.

Compreensão:
imprime 

significado, 
traduz, 

interpreta 
problemas, 

instruções, e os 
extrapola.

Aplicação:
utiliza o 

aprendizado em 
novas situações.

Análise: de 
elementos, de 
relações e de 
princípios de 
organização

Síntese:
estabelece 

padrões

Avaliação: julga 
com base em 

evidência 
interna ou em 

critérios 
externos
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Figura 4 - Conjunto de classificação de objetivos 

 

Fonte: Adaptada pela autora.  

 

A taxonomia revisada sob essa óptica, utiliza uma ordenação de classes que 

favorecem o desenvolvimento das capacidades e habilidades do educando. Diante dos 

estudos proporcionados por Bloom (1977) e sua equipe, foi observada a necessidade de 

readaptação dos pressupostos teóricos que sustentam a pesquisa sobre os objetivos 

educacionais onde ocorreram algumas mudanças. 

Em 2001, 45 anos após a publicação da Taxonomia original, houve uma necessidade 

de reformulação dos objetivos educacionais que mantem o mesmo sistema de classificação 

da taxonomia original, porém com a possibilidade de intercalar as categorias do processo 

cognitivo quando necessário.  Conforme Bloom (1977), a ordem das categorias deve ser 

respeitada, porém, pode ser mais fácil entender um assunto após aplicá-lo e só então ser 

capaz de explicá-lo. 

Na Taxonomia revisada, existem seis categorias, entretanto, ao separar, 

conceitualmente, o conhecimento do processo cognitivo, ocorreram as seguintes 

mudanças:  

Os aspectos verbais utilizados na categoria Conhecimento foram 
mantidos, mas esta foi renomeada para lembrar; Compreensão foi 
renomeada para Entender; e Aplicação, Análise, Síntese e Avaliação, foram 
alteradas para a forma verbal Aplicar, Analisar, Sintetizar e Criar, por 
expressarem melhor a ação pretendida e serem condizentes com o que se 
espera de resultado a determinado estímulo de instrução. (KRATHWOHL, 
2002, p. 10) 
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Pode ser desafiador para professores, utilizar a taxonomia no seu processo de 

planejamento, porém se bem interpretada e compreendida, auxilia os educadores na 

escolha adequada de estratégias para o ensino-aprendizagem.  

Quadro 1 - Verbos e definições da Taxonomia revisada 

 

Fonte: Elaborado pela autora 

As categorias se encontram ordenadas a partir de conhecimentos específicos 

partindo do mais simples até os mais complexos e abstratos. Dessa maneira, os 

conhecimentos que envolvem capacidade e habilidades dizem respeito a modos 

organizados de operação e técnicas generalizadas para tratar com materiais e problemas 

que dão ênfase a processos mentais de organização e reorganização de material para 

atingir um certo propósito. Conforme Bloom (1977, p. 105)  

Em geral, na taxonomia, a importância dos objetivos educacionais está 
relacionada ao aprendizado aplicado em situações problemáticas da vida 
real em que a efetividade de uma grande parte do programa escolar, 
depende da maneira como os alunos transportam para situações aplicações 
ainda nunca enfrentadas durante o processo de aprendizagem.  

Ao analisar as mudanças ocorridas entre a taxonomia original de Bloom (1977) e 

revisada observa-se a seguinte estrutura: 
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Figura 5 - Taxonomia original e revisada 

Fonte: Elaborado pela autora 

A base da pirâmide na Taxonomia de Bloom (1977) original é caracterizada pelo 

nível de conhecimento onde o aluno precisa examinar criticamente a informação 

compreendendo o assunto estudado até atingir o nível de análise, síntese e avaliação. 

As seis categorias do domínio cognitivo (conhecimento, compreensão, aplicação, 

análise, síntese e avaliação) possuem uma classificação, partindo de conhecimentos mais 

simples para a mais assuntos mais complexos, sendo a categoria mais simples é pré-

requisito para a categoria seguinte. 

Dentre as mudanças da taxonomia original para revisada, o nível do conhecimento, 

compreensão e síntese foram renomeados para relembrar, entender e criar. A Taxonomia 

revisada permite que o professor defina com clareza os objetivos instrucionais e alinhe 

esses objetivos com as metas que pretende atingir em determinado conteúdo. Nesta 

revisão proposta por Lorin Anderson e David Krathwohl em 2001 os autores incorporam a 

dimensão do conteúdo e o processo usado pelos alunos para aprenderem aquisição de 

uma nova experiencia de aprendizagem. 

De acordo com Bloom (1977, p.140), toda aprendizagem é criadora e o indivíduo 

adquire uma nova compreensão ou reorganiza sua experiência de uma maneira nova. O 

fato de que a experiência é nova para ele é que a torna “criadora”. Um conceito relacionado 

ao de “aprendizagem criadora” é o de “expressão criadora”. Este último em geral, refere-se 

a um tipo de educação que estimula a auto expressão do estudante. 
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Sabe-se que desde a publicação da taxonomia original, muitos progressos científicos 

relacionados a aquisição de conhecimentos surgiram no Brasil e no mundo, porém a 

taxonomia ainda pode ser utilizada como ferramenta de planejamento e avaliação, visto 

que oferece suporte ao professor em seu processo de elaboração das aulas. Referenciando 

normativamente, a BNCC, os níveis de complexidade do aprendizado conforme a 

Taxonomia apresentada, percebe-se a equivalência da classificação de habilidades e 

competências voltadas para os eixos formativos.  

2.4 A BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR - BNCC 
 

Oriundos do Ministério da Educação e Cultura (MEC) os programas serão 

implementados pelas Secretarias de Educação Básica irão garantir a preparação para 

implementação da Base a partir de 2019, no máximo até 2020.  

 
É um documento de caráter normativo que define o conjunto orgânico e 
progressivo de aprendizagens essenciais que todos os alunos devem 
desenvolver ao longo das etapas e modalidades da Educação Básica, de 
modo a que tenham assegurados seus direitos de aprendizagem e 
desenvolvimento, em conformidade com o que preceitua o Plano Nacional 
de Educação (BRASIL, 2018, p. 7 ). 

 

O caráter normativo da BNCC juntamente com o caráter pedagógico, deve explicitar 

fins e meios que orientem a mediação das aprendizagens que os alunos necessitam 

desenvolver ao longo da educação básica. Tal conjunto orgânico de aprendizagens não 

poderá ser desenvolvido sem objetivos a serem alcançados. 

 
Considerando os direitos e os objetivos de aprendizagem e 
desenvolvimento, apresenta-se a síntese das aprendizagens esperadas 
em cada campo de experiências. Essa síntese deve ser compreendida como 
elemento balizador e indicativo de objetivos a serem explorados em todo o 
segmento da Educação (BRASIL, 2018, p. 53). 

 
 

A BNCC (2018, p. 63) apresenta competências especificas por áreas de 

conhecimento para o ensino fundamental, totalizando 10 competências gerais que devem 

ser desenvolvidas de forma integrada aos componentes curriculares, ao longo de toda a 

educação básica. 
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Figura 6 - Dez Competências da BNCC 

 
 

Fonte: Adaptado pela autora 

 

As competências sequenciam desde a aquisição de conhecimentos por parte do 

aluno, passando por estágios de pensamento científico, crítico e criativo, senso estético e 

repertório cultural, comunicação, cultura digital, autogestão, argumentação, 

autoconhecimento e autocuidado, empatia e cooperação até o desenvolvimento da 

autonomia. 

A criação de estratégias para o desenvolvimento de competências na educação 

básica deve levar em consideração uma didática relacionada aos diferentes ritmos de 

aprendizagem que envolvem as etapas descritas pela BNCC.   

 Diferente da Taxonomia de Bloom (1977), a BNCC não categoriza as competências 

partindo de estruturas mais simples para mais complexas, ou seja, a autonomia pode ser a 

primeira competência a ser desenvolvida antes mesmo da aquisição de conhecimentos.  

O ato de planejar deve contemplar o direcionamento da BNCC, como premissa para 

elaboração do plano para o ensino. Esse planejamento é precedido pela observação das 
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necessidades principais: conhecer o público alvo, as ações geradoras de conhecimento e 

a aferição da execução dessas atividades.  

Conforme Libâneo (1994, p. 222) “a ação de planejar não se reduz ao simples 

preenchimento de formulários para controle administrativo, é antes a atividade consciente 

de intencionalidade das ações docentes”. O verbo prever conforme o dicionário significa 

observar com antecedência, supor ou saber o que ainda vai acontecer.  

O contexto educacional da atualidade visa incentivar esse novo modelo de educação 

que parte da proposta da BNCC, onde ao longo do Ensino Fundamental os alunos precisam 

ampliar sua autonomia intelectual, compreendendo e utilizando a TIC. 

É importante que a instituição escolar preserve seu compromisso de 
estimular a reflexão e a análise aprofundada e contribua para o 
desenvolvimento, no estudante, de uma atitude crítica em relação ao 
conteúdo e à multiplicidade de ofertas midiáticas e digitais. (BRASIL, 2018, 
p. 61) 

 

A BNCC reforça em todo o seu contexto a utilização da TIC como um meio 

potencializador da aprendizagem. A utilização de diferentes linguagens, incluindo a digital 

favorece o protagonismo do estudante incentivando a expressão a partir das experiências 

com as tecnologias digitais. 

 

 2.5 AS COMPETÊNCIAS DA BNCC VOLTADAS AO USO DA TIC 
 

As áreas do conhecimento que envolvem competências específicas voltadas para o 

uso das tecnologias no ensino fundamental observam-se a presença das TIC em cada 

componente curricular apresentando assim as habilidades a serem desenvolvidas. Essas 

habilidades estão relacionadas a diferentes objetos de conhecimento que conforme a 

BNNC, podem ser entendidos como conteúdo, conceitos e processos organizados em 

unidades temáticas. 
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Quadro 2 - BNCC áreas e competências 

 

Fonte: BRASIL (2018) 

 

Observa-se com o quadro 2, que cada área de conhecimento estabelece 

competências específicas voltadas ao uso das tecnologias no processo de ensino. A áreas 

também abrigam mais de um componente curricular (Linguagens e Ciências Humanas), 

também são definidas competências específicas do componente (Língua Portuguesa, Arte, 

Educação Física, Geografia e História) a ser desenvolvidas pelos alunos ao longo dessa 

etapa de escolarização.  Os objetivos propostos pela BNCC no quadro 3 para o ensino com 
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uso de tecnologias, pode-se observar os verbos de ação a serem desenvolvidos pelos 

estudantes do primeiro ano do ensino fundamental: 

Quadro 3 - Verbos por áreas da BNCC 

 

Fonte: Elaborada pela autora 

Na BNCC cada componente apresenta um conjunto de verbos que se transformam 

em ações ou habilidades a serem desenvolvidas pelos educandos e essas habilidades irão 

se relacionar a diferentes objetos de conhecimentos compreendidos como conteúdo, 

conceitos e processos, que, por sua vez, são organizados em unidades temáticas.  

A presença e integração da tecnologia no contexto escolar fortalecem o uso da TIC 

para potencialização do aprendizado, não apenas de conteúdos e conceitos pré-

estabelecidos, mas também com o intuito de compreender a realidade e os recursos 

advindos da TIC. Segundo Valente:  

A possibilidade de sucesso está em se considerar os professores não 
apenas como os executores do projeto, responsáveis pela utilização dos 
computadores e consumidores dos materiais e programas escolhidos pelos 
idealizadores do projeto, mas principalmente como parceiros na concepção 
de todo o trabalho. (VALENTE, 1998, p.17) 

 
 As tecnologias reiteram a necessidade de o professor da atualidade ser flexível para 

lidar com situações do cotidiano escolar minimizando assim a dicotomia entre a teoria e a 

prática promovendo a construção dos conhecimentos e o desenvolvimento da consciência 

crítica do educando. O foco não deve ser necessariamente a tecnologia e sim como e quais 

ferramentas podem desenvolver melhor os alunos em cada etapa.  

Áreas de conhecimento Verbos BNCC 

Linguagens: 

Língua portuguesa, Arte 
e Educação Física 

Compreender e Utilizar  

Identificar  

Matemática Dominar e Utilizar  

Ciências da Natureza Avaliar e Utilizar  

Ciências Humanas 

Geografia e História 

Desenvolver 

Produzir, avaliar e utilizar  

Ensino Religioso Analisar  
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2.6 O PAPEL DO PROFESSOR COM O ADVENTO DA TIC NA EDUCAÇÃO 

 

Com o advento da TIC na educação, reitera-se a necessidade de adaptação de 

novas formas de ensinar e aprender, exigindo do professor um novo papel frente ao uso 

das tecnologias em sala de aula. 

Para adentrar na educação com uso da TIC, vale a pena relembrar que a escola do 

século passado seguia os passos determinados pela teoria pedagógica tradicional que 

permanece presente nas práticas pedagógicas dos dias atuais. Naquele momento histórico, 

o professor apresentava um papel diferenciado do que é almejado nos dias de hoje. 

 
Como as iniciativas cabiam ao professor, o essencial era contar com um 
professor razoavelmente bem preparado. Assim, as escolas eram 
organizadas em forma de classes, cada uma contando com um professor 
que expunha as lições que os alunos seguiam atentamente e aplicava os 
exercícios que os alunos deveriam realizar disciplinadamente. (SAVIANI, 
1991, p.18) 
 

O ensino tradicional, mesmo transmitido de forma mecanizada foi um dos principais 

influenciadores da prática educacional formal, bem como serviu de base para os modelos 

que sucederam através do tempo e que continuam em evidência até a atualidade.  

 

Esse ensino tradicional que ainda predomina hoje nas escolas se constituiu 
após a revolução industrial e se implantou nos chamados sistemas nacionais 
de ensino, configurando amplas redes oficiais, criadas a partir de meados 
do século passado, no momento em que, consolidado o poder da burguesia, 
aciona-se a escola redentora da humanidade, universal, gratuita e 
obrigatória como um instrumento de consolidação da ordem democrática. 
(SAVIANI, 1991, p. 54) 
 
 

As críticas a escola tradicional são então o ponto de partida do surgimento das novas 

abordagens de ensino da atualidade à medida que busca uma mudança de paradigmas no 

ensino.  

As características da educação tradicional remetem ao professor como centro do 

processo de ensino enquanto com o advento da TIC ele necessariamente atua como 

mediador da aprendizagem. 

Levy (1999) fala que em muitas escolas os professores ainda estão voltados para o 

ensino tradicional e não estão preparados para inserir novas metodologias através da 

incorporação de ferramentas que favoreçam a aprendizagem. 
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Para que os conteúdos possam ser vivenciados de forma significativa, o uso da TIC 

tona-se então como uma ferramenta didático-metodológica que se bem utilizada, poderá 

colaborar com professores na sua tarefa de transmitir conhecimentos e adquirir formas 

criativas, dinâmicas e motivadoras como instrumento de apoio no processo. 

Moran (2000, p. 34) destaca que “aprender exige envolver-se, pesquisar, ir atrás, 

produzir novas sínteses, é fruto de descobertas”. Dessa forma, o professor precisa 

desapegar da prática tradicional de transmissão de conteúdos e adaptá-los atendendo as 

demandas da atualidade.  

O uso das metodologias ativas em sala de aula é um exemplo de forma criativa de 

ensinar que leva o aluno a aprimorar a sua capacidade de aprender e envolver-se com os 

conteúdos de maneira colaborativa, que é um dos aspectos essenciais para um bom 

desempeno na sociedade contemporânea.  

 

 Não são os recursos que definem a aprendizagem, são as pessoas, o 
projeto pedagógico, as interações, a gestão. Mas não há dúvida de que o 
mundo digital afeta todos os setores, as formas de produzir, de vender, de 
comunicar-se e de aprender (MORAN, 2000, p. 12) 
 

Na educação da atualidade a sala de aula tem deixado de ser o único espaço de 

busca e acesso à informação pois com a crescente utilização da internet, as diversas 

formas de comunicação têm proporcionado, ambientes de aprendizagem diversificados e 

uma maior participação dos estudantes nas situações de aprendizagem.  Para Moran 

(2000, p. 54), conhecer é integrar a informação no nosso referencial, no nosso paradigma, 

apropriando-a, tornando-a significativa para nós. O conhecimento não se passa, o 

conhecimento cria-se, constrói-se.  

Para aproximar os conhecimentos escolares das vivencias sociais dos estudantes, 

o uso dos recursos tecnológicos pode ser um fator potencializador da aprendizagem, pois 

a quantidade de informações promove a cooperação e a iniciativa dos alunos. Nesse caso, 

o professor assume uma nova postura para poder acompanhar o avanço tecnológico, 

transformando-se então um mediador e estimulador dessa cooperação, como orienta Silva 

(2000, p.15)  

É preciso enfatizar: o essencial não é a tecnologia, mas um novo estilo de 
pedagogia sustentado por uma modalidade comunicacional que supõe 
interatividade, isto é, participação, cooperação, bidirecionalidade e 
multiplicidade de conexões entre informações e atores envolvidos. Mais do 
que nunca o professor está desafiado a modificar sua comunicação em sala 
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de aula e na educação. Isso significa modificar sua autoria enquanto docente 
e inventar um novo modelo de educação.  

 

É possível dizer que a escola é um espaço de construção, desconstrução e 

reconstrução de paradigmas inerentes à realidade cotidiana dos estudantes que busca 

ampliar sua visão de mundo e compreender os diferentes pontos de vista, procurando traçar 

orientações possíveis para a realização de um espaço escolar cada vez mais diversificado 

e melhor. 

O papel do professor não se exclui na sociedade atual, e sim deve ser adaptado ou 

atualizado para suprir com as exigências da sociedade, pois são esses profissionais que 

irão conhecer o ser em sua totalidade para ajudar os alunos a construir o sentido de suas 

vidas e juntos (alunos e professores), poderão preparar uma geração mais justa, produtiva 

e saudável.  

Com o advento da internet o educador tem uma gama de informações e 

oportunidades para utilizar em sala de aula proporcionando ao seu aluno um ensino voltado 

as questões da atualidade e que façam parte do cotidiano vivenciado pelos seus 

educandos, porém, é preciso antes de tudo planejar as ações pedagógicas, pois de nada 

adianta utilizar a tecnologia se o objetivo de efetivação da aprendizagem não for atingido. 

Também não se pode utilizar a tecnologia como meio de entretenimento nas aulas 

ou mesmo como única ferramenta disponível para promover a aprendizagem. É necessário 

obter equilíbrio nas ações e compreender quais as capacidades e habilidades que se 

pretende desenvolver nos educandos de acordo com o objetivo traçado para cada aula, 

diversificando, sempre que possível as metodologias de ensino, para que assim possa 

contemplar as especificidades e individualidades de cada estudante.  

Cada docente pode encontrar sua forma mais adequada de integrar as 
várias tecnologias e os muitos procedimentos metodológicos. Mas também 
é importante que amplie, que aprenda a dominar as formas de comunicação 
interpessoal/grupal e as de comunicação audiovisual/telemática. (MORAN, 
2000, p. 32) 

 

Integrar as várias tecnologias significa, para o professor, principalmente buscar 

investir em sua formação continuada, conhecer as potencialidades dos recursos 

tecnológicos mediando a aprendizagem e possibilitando ao aluno o acesso à informação e 
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ao conhecimento. As práticas educativas mediadoras envolvem concepções pedagógicas 

que incorporam novos saberes às práticas.  

 

Mediação pedagógica é uma atitude, o comportamento do professor que se 
coloca como facilitador, incentivador ou motivador da aprendizagem, que se 
apresenta com a disposição de ser uma ponte entre o aprendiz e sua 
aprendizagem – não uma ponte estática, mas uma ponte “rolante”, que 
ativamente colabora para que o aprendiz chegue aos seus objetivos. 
(MASSETO, 2000, p.144-145) 
 

 

Para essa definição de mediação, o professor é visto como personagem essencial 

para realizar a efetivação da aprendizagem à medida que facilita, incentiva e motiva a 

produção do conhecimento.  

Conforme Masseto (2000) os recursos tecnológicos adequados para a aula, 

precisam ser escolhidos de acordo com o conteúdo e objetivo. A aprendizagem estimulada 

através do uso das novas tecnologias está presente em todas as esferas educacionais 

utilizando novas metodologias em sala de aula, com a finalidade de promover a criticidade 

dos alunos.  

 

2.6.1 As competências do Professor da atualidade para uso da TIC 

 

 O autor Philippe Perrenoud (1999), apresenta em seu livro “10 Novas competências 

para ensinar”, pressupostos para a profissão docente na atualidade, são elas:  

1. Organizar e dirigir situações de aprendizagem; 

2. Administrar a progressão das aprendizagens; 

3. Conceber e fazer evoluir os dispositivos de diferenciação;  

4. Envolver os alunos em suas aprendizagens;  

5. Trabalhar em equipe; 

6. Participar da administração da escola; 

7. Informar e envolver os pais nas reuniões;  

8. Utilizar novas tecnologias;  

9. Enfrentar os deveres e os dilemas éticos da profissão;  

10. Administrar sua própria formação contínua. 
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Segundo Perrenoud (1999, p. 30): "Competência é a faculdade de mobilizar um conjunto 

de recursos cognitivos (saberes, capacidades, informações etc.) para solucionar com 

pertinência e eficácia uma série de situações". Então sendo a competência uma capacidade 

de agir eficazmente num determinado tipo de situação, é importante que o educador não 

se limite aos conjuntos de recursos cognitivos, e sim reconhecer as capacidades individuais 

dos educandos para melhor envolvê-los no processo de aprendizagem. 

As dez competências propostas por Perrenoud (1999) colaboram com os estudos a 

respeito da atividade pedagógica atualmente. O professor da atualidade, precisa além das 

técnicas dominar conteúdos e compreender os objetivos que pretende alcançar, 

organizando e dirigindo as situações de aprendizagem. Para isso é necessário, administrar 

a progressão das aprendizagens dos estudantes através da observação e avaliação, 

realizando com balanços periódicos de progressão rumo a efetivação da aprendizagem. 

Fazendo isso, o professor administrará a individualidade e heterogeneidade da turma, 

concebendo e fazendo evoluir os dispositivos de diferenciação.  

Da mesma maneira, é preciso envolver os alunos em suas aprendizagens com 

aplicação de metodologias e recursos que despertem o interesse do educando fazendo-os 

evoluir no âmbito escolar. O trabalho em equipe é um exemplo de atividade que pode 

colaborar com envolvimento dos estudantes possibilitando que o estudante desenvolva e 

exercite habilidades como decidir, debater e respeitar o próximo.  

Ao participar da administração da escola, informar e envolver os pais nas reuniões 

previne a violência dentro e fora da escola, lutando contra as diversas formas de 

preconceito e discriminação. 

Também é necessário enfrentar os deveres e os dilemas éticos da profissão pedagógica 

e administrar sua própria formação continuada para utilizar novas tecnologias explorando 

as potencialidades didáticas dos programas em relação aos objetivos do ensino. 

Dentre as 10 competências propostas por Perrenoud (1999), uma delas apresenta-se 

como foco da nossa pesquisa que é “Utilizar novas tecnologias” (competência 8) explorando 

as potencialidades didáticas dos programas em relação aos objetivos do ensino. Observa-

se a necessidade da inserção das tecnologias em todas as esferas do âmbito escolar tento 

a sala de aula como um espaço propício para o desenvolvimento de atividades de pesquisa 

e socialização.  
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3 METODOLOGIA 

Este capítulo apresenta a metodologia que fornece ao leitor a visão dos passos para 

o desenvolvimento da pesquisa, ilustrados através do fluxograma abaixo (figura 7). 

 

Figura 7 – Fluxograma da pesquisa 

Fonte: Elaborado pela autora  

 

A pesquisa de caráter qualitativo foi desenvolvida em quatro etapas principais: 

Pesquisa bibliográfica, levantamento de dados, análise de dados e a interpretação dos 

dados. Cada etapa visa analisar o trabalho do professor no processo de planejamento, 

tomando como base a taxonomia de Bloom.  

Na visão de Lüdke e André (1986, p. 13) a pesquisa qualitativa envolve: 

 
Envolve a obtenção de dados descritivos, obtidos no contato direto do 
pesquisador com a situação estudada, enfatiza mais o processo do que o 
produto e se preocupa em retratar a perspectiva dos participantes.  

1ª Etapa 2ª Etapa 

3ª Etapa 

4ª Etapa 
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Inserido nesse fluxo, a metodologia busca explicitar os objetivos específicos da 

pesquisa conforme elencados na introdução e especificados através da figura 8: 

 

Figura 7 - Objetivos específicos da pesquisa 

 

Fonte: Elaborada pela autora. 
 

Observa-se que cada objetivo específico possui uma ação metodológica que é 

justificada tomando como base os referenciais teóricos expostos no capítulo 2. Dessa 

forma, através das ações metodológicas que direcionam o estudo, aplicou-se as seguintes 

ferramentas: questionário, planejamento e quadros comparativos. 

A primeira etapa, pesquisa bibliográfica disposta no capítulo 2, consistiu na seleção 

das leituras que se referem aos assuntos principais abordados no estudo, colaborando com 

o entendimento dos elementos envolvidos no desenvolvimento do questionário. A respeito 

desse primeiro passo metodológico, Severino (2007, p.122) esclarece que:   

   

A pesquisa bibliográfica é aquela que se realiza a partir do registro 
disponível, decorrente de pesquisas anteriores, em documentos impressos, 
como livros, artigos, teses etc. Utiliza-se de dados ou de categorias teóricas 
já trabalhados por outros pesquisadores e devidamente registrados. O 
pesquisador trabalha a partir das contribuições dos autores dos estudos 
analíticos constantes dos textos.   
 

Na segunda etapa, levantamento de dados, buscou-se conhecer a realidade das 

escolas através de visitas, in loco, que agregou os dados contidos nos Projetos Político 

Pedagógico (PPP) das Instituições. Segundo Libâneo (1994, p. 230) o PPP é: 
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O plano administrativo da unidade escolar, onde se explicita a concepção 
pedagógica do corpo docente, as bases teórico-metodológicas da 
organização didática, a contextualização social, econômica, política, e 
cultural da escola, a caracterização da clientela escolar, os objetivos 
educacionais gerais, a estrutura curricular, diretrizes metodológicas gerais, 
o sistema de avaliação do plano, a estrutura organizacional e administrativa.  
 
 

Utilizado como guia de orientação para o planejamento institucional, o PPP - fruto de 

trabalho coletivo da instituição - esboça os objetivos, metas e meios para concretizá-las. No 

documento também se especificam os recursos disponíveis na escola, demandas gerais e 

diretrizes para o desenvolvimento da proposta curricular.  

Visando esclarecer assuntos que não estavam especificados no PPP, utilizou-se o 

questionário baseado nas informações preliminares sobre planejamento, recursos e perfil 

dos profissionais. A escolha do questionário pode ser justificada através de Gil (1999, p. 

128) que o define o questionário como:  

Técnica de investigação composta por um número mais ou menos elevado 
de questões apresentadas por escrito às pessoas, tendo por objetivo o 
conhecimento de opiniões, crenças, sentimentos, interesses, expectativas, 
situações vivenciadas etc.  
 

Optou-se pela aplicação para professores do primeiro ano do ensino fundamental e 

para os supervisores pedagógicos de três instituições públicas de educação básica do 

município de Mossoró/RN, com a utilização dessa técnica.  

Tal escolha justifica-se pelo fato desse nível de ensino estar em período de transição 

de um nível (educação infantil) para outro (fundamental 1) e pela responsabilidade que o 

docente possui no estímulo de crianças que estão nessa fase de mudança. A BNCC justifica 

a importância da continuidade dos processos nesse nível de ensino. 

 

A transição entre essas duas etapas da Educação Básica requer muita 
atenção, para que haja equilíbrio entre as mudanças introduzidas, 
garantindo integração e continuidade dos processos de aprendizagens das 
crianças, respeitando suas singularidades e as diferentes relações que elas 
estabelecem com os conhecimentos, assim como a natureza das mediações 
de cada etapa. Torna-se necessário estabelecer estratégias de acolhimento 
e adaptação tanto para as crianças quanto para os docentes, de modo que 
a nova etapa se construa com base no que a criança sabe e é capaz de 
fazer, em uma perspectiva de continuidade de seu percurso educativo. 
(BRASIL, 2018, p. 53) 
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Para que as crianças superem com sucesso os desafios da transição, é necessário 

um equilíbrio entre as mudanças de nível de ensino, de maneira a dar continuidade nas 

aprendizagens sobrepondo a fragmentação do saber.  

Sob esse ponto de vista da técnica de investigação, a escolha da aplicação do 

questionário também para a supervisão escolar, justifica-se pela colaboração desse 

profissional com o trabalho do professor buscando: orientar, desafiar, questionar e motivar 

os mesmos, garantindo o desenvolvimento do trabalho docente. Moran (2000) diz que as 

mudanças na educação dependem de termos profissionais da área administrativa da 

instituição como: diretores, coordenadores, supervisores e administradores que entendam 

todas as dimensões que estão envolvidas no processo pedagógico e que apoiem os 

professores. Com as respostas dos profissionais foi possível levantar o acervo de recursos 

das instituições que está disposto no capítulo 4. 

A terceira etapa, composta pela análise de dados, utiliza a argumentação teórica 

sustentada por Gil (1999, p. 156) onde especifica que essa etapa “tem como objetivo 

organizar e sumariar os dados de tal forma que possibilitem o fornecimento de respostas 

ao problema proposto para a investigação”. Após a visita, in loco, e a investigação por meio 

do questionário, a análise do PPP possibilitou coletar informações para tentar responder, 

se existe e qual a relação existente entre os fundamentos de Bloom e o planejamento 

pedagógico com uso da TIC em sala de aula. 

Para o questionário dos professores foram escolhidas 13 perguntas, conforme figura 

9 abaixo:  

Figura 8 - Questionário para a professora do primeiro ano do ensino fundamental 

 

             Fonte: Elaborada pela autora 
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As seis primeiras questões direcionadas aos professores, dizem respeito a 

qualificação profissional. De acordo com Moran (2000, p. 45) “Não basta dar aula expositiva 

para conhecer. O conhecimento se dá cada vez mais pela relação prática e teoria, pesquisa 

e análise, pelo equilíbrio entre o individual e o grupal”. Em sentido amplo, os docentes 

precisam qualificar-se como forma de unir a teoria a suas práticas em sala de aula. 

As questões 7 e 8 estão relacionadas ao uso de recursos tecnológicos por parte dos 

professores. Esse questionamento busca esclarecer se existe algum recurso tecnológico 

subtilizado, pois uma vez que a escola possua diversos estes recursos, é de fundamental 

importância que os professores tenham acesso a todos eles e possam utilizar metodologias 

diversas para trabalhar com essas tecnologias a favor do processo de ensino. 

A questão 9 trata da frequência de utilização culminando na periodicidade do uso de 

recursos, buscando compreender como se dá o ato de planejamento com a disponibilidade 

dos recursos orientado pela quantidade de alunos por utilização.  

A questão 10 leva em consideração o conhecimento potencial do recurso que ser 

compreendido como por exemplo: a facilidade de utilização, grau de entretenimento que 

oferece aos estudantes, etc.  

A questão 11 observa o acesso à internet na escola para verificar se existe conexão 

sem fio e recursos que promovam esse acesso.  

 A questão 12, realiza uma pergunta voltada à educação especial, pois sabe-se que 

esse público necessita de um atendimento especializado e quando se trata de tecnologias, 

várias alternativas podem colaborar, porém algumas necessitam de adaptações, se for o 

caso.  

 
A informática e as demais tecnologias de informação e comunicação não 
representam um fim em si mesmas. São procedimentos que poderão 
melhorar as respostas educativas da escola e contribuir, no âmbito da 
educação especial, para que alunos com diversas necessidades, possam 
atingir maior qualidade nos seus processos de aprendizagem e de exercício 
da cidadania. (CARVALHO, 2001, p.67) 

  

 Na questão 13, a verificação da forma de escolha dos recursos, pode apontar para 

uma prática pedagógica rotineira transformando o trabalho em algo automático e não 

reflexivo. A esse respeito, Perrenoud (1999) salienta que o educador poderá utilizar os 

recursos tecnológicos para inovar a prática pedagógica à medida que delimita objetivos 

claros e definidos ao planejar sua aula.  
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Entendendo que a supervisão pedagógica coopera com a elaboração do 

planejamento geral da escola, elaborou-se o seguinte questionário conforme figura 10. 

 

Figura 9 - Questionário para a supervisão pedagógica 

 
Fonte: Elaborada pela autora 

 

As cinco primeiras perguntas dizem respeito a qualificação dos supervisores 

pedagógicos visto que é um dos profissionais responsáveis pelo espaço coletivo de 

discussão no meio escolar. Ferreira (2007, p. 327) afirma que o significado essencial do 

supervisor escolar está na “formação humana” do processo educacional.  

As questões de 6 a 9, voltadas para o uso de recursos, reforça a necessidade de 

atualização e manutenção nos equipamentos para que não fiquem obsoletos nem 

subutilizados. De igual modo, revela a premência da capacitação dos professores para uso 

dos equipamentos disponíveis na escola.  

As questões 10 e 11 buscam saber as estratégias utilizadas pela escola para 

desenvolvimento das ações pedagógicas como utilização de livros, projetos, pesquisas etc. 

Conforme Soares (2002) o livro didático devia ser apenas um suporte, um apoio, mas na 

verdade ele realmente acaba sendo a diretriz básica do professor no seu ensino. Essas 

questões, esclarecem a necessidade de planejar e utilizar diversas estratégias e recursos 

para atingir o foco do ensino que é a aprendizagem. 

A quarta etapa, composta pela interpretação dos dados, conduziu o trabalho através 

de descrições sistemáticas, qualitativas, que possibilitaram atingir a compreensão dos 

resultados. A esse respeito, Gil (2008, p. 156) salienta que a “interpretação de dados é 
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entendida como um processo que sucede à sua análise, mas estes dois processos estão 

intimamente relacionados. Nas pesquisas qualitativas, especialmente, não há como 

separar os dois processos”. Compreende-se então, que mesmo trabalhando com análise e 

interpretação de dados em etapas diferentes, as descrições estarão interligadas. 
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4 ANÁLISE DE DOS DADOS 
 

 A análise de dados verifica as respostas dos questionários aplicados aos professores 

e supervisores das três instituições, fazendo uma relação que subsidiou a interpretação de 

dados constante no capítulo 5.  

No tópico 4.2, os recursos tecnológicos disponíveis nas escolas serão explanados 

em um quadro comparativo demonstrando a diversidade que pode ser utilizada na 

metodologia das aulas. 

 

4.1 ESCOLAS – RESPOSTAS AOS QUESTIONÁRIOS 

 

 Os resultados a seguir, partem da análise entre as respostas dos questionários 

aplicados aos professores e supervisores das três escolas pesquisadas e em seguida nos 

planejamentos disponibilizados.   

 

Quadro 4 - Comparação entre as respostas do questionário dos professores 

 
Fonte: Elaborada pela autora 

 

O questionário aponta que os professores possuem mais de 5 anos atuando em sala 

de aula, todos são especialistas em educação e participam de capacitações constantes 

para uso de recursos tecnológicos ofertados pelas instituições que trabalham. As escolas 

QUESTIONÁRIO ESCOLA 1 ESCOLA 2 ESCOLA 3 

Tempo na função Mais de 10 anos Mais de 5 anos Mais de 10 anos 

Curso de especialização Sim Sim Sim 

Recebeu capacitação pela 

escola para uso de recursos 

Sim Sim Sim 

Acesso aos recursos da escola Sim Sim Sim 

Recurso mais usado Computador Projetor Projetor 

Periodicidade do uso de recursos 

tecnológicos 

Quinzenalmente Semanalmente - 

Recurso menos utilizado Lousa Digital Lousa Digital - 

Aluno com necessidades 

especiais 

- - - 

Escolha do recurso para as aulas De acordo com os 

objetivos 

De acordo com a 

disponibilidade 

De acordo com a 

disponibilidade 
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disponibilizam o acesso a todos os recursos disponíveis, porém é necessário observar o 

cronograma de utilização para que haja partilha com outros professores. 

O recurso mais utilizado pelos professores na escola 1 é o computador no laboratório 

de informática quinzenalmente. Na escola 2 é o projetor multimídia utilizado dentro da sala 

de aula. A escola 3 se mostra carente de recursos tecnológicos, o projetor multimidia é o 

único recurso disponível para os profissionais e por esse motivo é o mais utilizado, sem 

haver uma periodicidade de uso. O recurso menos utilizado pela escola 1 e 2 é a lousa 

digital e ambos relatam a falta de capacitação para utilização do recurso.  

Nenhuma das três escolas pesquisadas possuem alunos com necessidades 

especiais na turma do primeiro ano do ensino fundamental. A escola 2 possui professor 

especializado para o Atendimento Educacional Especializado (AEE) e muitos recursos 

pedagógicos adaptados. Quanto a escolha dos recursos para inserção no planejamento, a 

escola 1 enfatiza que depende do objetivo traçado para as aulas, quanto as escolas 2 e 3 

utilizam de acordo com a disponibilidade.  

As respostas dos professores a intenção de inserir o aluno no meio tecnológico 

promovendo atividades que, aliadas ao conteúdo pedagógico de cada disciplina, auxiliem 

no aprendizado. Os resultados a seguir, partem da análise entre as respostas dos 

questionários aplicados aos três supervisores.   

Quadro 11- Comparação entre as respostas do questionário dos supervisores 

 

Fonte: Elaborado pela autora 
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É válido conceituar o papel do supervisor no processo educacional fundamentando-

se em Libâneo (2002, p.35): 

O supervisor educacional é um agente de mudanças, facilitador, mediador e 
interlocutor, um profissional capaz de fazer a articulação entre equipe 
diretiva, educadores, educandos e demais integrantes da comunidade 
escolar no sentido de colaborar no desenvolvimento individual, social, 
político e econômico e, principalmente na construção de uma cidadania ética 
e solidária.  

O supervisor enquanto agente de mudanças conforme relatado por Libâneo (2002), 

desenvolve dentro do espaço escolar uma visão crítica do seu fazer pedagógico, 

trabalhando de forma articulada com os diferentes setores da comunidade escolar, dentre 

eles, diretores e coordenadores institucionais.  

Observa-se que nas três escolas, os supervisores possuem mais de 5 anos de 

formação. O supervisor da escola 3 é o que possui menos tempo na função. Todos os 

profissionais são especialistas em educação. As três escolas possuem PPP, e foram 

apresentados, porém a tecnologia que é foco da pesquisa, não se encontra no documento. 

Os recursos escolares, na escola 1 passam por manutenção anual enquanto na 

escola 2 é de acordo com a necessidade (quando quebra). A escola 3 possui um 

computador na secretaria que quando necessita de manutenção, precisa ser paga com os 

investimentos pessoais da supervisora. 

Nas escolas 1 e 2, não existem recursos que nunca foram utilizados e sim, que foram 

pouco utilizados, como a lousa digital.  Nessas duas escolas existem professores 

específicos para uso do computador, trabalhando de maneira interdisciplinar com o 

professor da turma. Apenas um professor sabe utilizar a lousa digital, em ambas escolas. 

A capacitação profissional ofertada pela escola é realizada em períodos diferentes 

nas 3 escolas, onde a instituição que realiza capacitação com mais frequência durante o 

ano é a escola 1. 

As reuniões de planejamento da escola 1 são caracterizadas por um momento de 

reflexão da prática pedagógica, compartilhamento de experiencias e orientações para 

futuras atividades a serem desenvolvidas, assim como para melhoria e sugestões dos 

planejamentos já elaborados. O planejamento realizado de forma individual normalmente é 

produzido em casa, e o coletivo com professores de outras turmas e equipe gestora, é 
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realizado em conjunto quinzenalmente. Na escola 2, o planejamento é quinzenal e na 

escola 3 é bimestral. 

Nas três escolas, o plano de aula não fica arquivado na instituição e as ações 

pedagógicas tomam como base os livros didáticos, projetos e datas comemorativas. 

Observa-se que além do livro didático e das tecnologias disponíveis, os projetos 

interdisciplinares e a celebração das datas comemorativas, fazem parte do calendário geral 

das três instituições. Assim, trabalhar de forma interdisciplinar possibilita que os alunos 

participem, opinem, debatam e construam sua autonomia. 

Será necessário oportunizar situações em que os alunos participem cada 
vez mais intensamente na resolução das atividades e no processo de 
elaboração pessoal, em vez de se limitar a copiar e reproduzir 
automaticamente as instruções ou explicações dos professores. Por isso, 
hoje o aluno é convidado a buscar, descobrir, construir, criticar, comparar, 
dialogar, analisar, vivenciar o próprio processo de construção do 
conhecimento (ZABALLA, 1998) 

Os projetos são uma maneira de envolver os pais, a sociedade e a escola em 

momentos de descontração, aprendizagem e motivação. Para garantir a aprendizagem, 

Santos (2012) afirma ser necessário métodos que tirem os alunos da posição de agentes 

passivos e os tornem sujeitos atuantes no seu processo de aprendizagem. De acordo com 

o autor, o aluno precisa se sentir capaz e seguro para aplicar nas organizações os 

conhecimentos que estão sendo adquiridos em sala de aula, isentando-o da necessidade 

de viver com a incerteza de tentativa e erro. 

Os recursos didáticos podem ser importantes para o desenvolvimento de uma boa 

aula, porém é importante planejar para saber escolher os recursos adequados para a aula. 

E como o professor distingue o recurso adequado? Observando os objetivos propostos para 

as aulas, as capacidades que pretendem desenvolver no educando e os estímulos que o 

recurso oferece com base nos conteúdos que pretendem ministrar.  

Nesse sentido o plano de trabalho pedagógico é o meio pelo qual o professor definirá 

suas ações, buscando opções para realizá-las bem como as formas avaliativas para atingir 

os resultados esperados. Os dados obtidos na pesquisa, podem gerar uma reflexão 

inclusive sobre o que se espera da educação com uso das tecnologias e quais as atividades 

que irão possibilitar a melhoria na qualidade do ensino público. Sabe-se que não existe 

padrão a ser seguido para dar certo ou errado, e sim, estratégias metodológicas atreladas 

ao planejamento que favorecem o processo de ensino aprendizagem.  



49 

 

4.2 RECURSOS TECNOLOGICOS – ACERVO ESCOLAR 

 

Quanto aos recursos, os profissionais demonstram que possuem acesso aos 

recursos que a escola possui e que o mais utilizado por eles é o computador e o projetor 

multimidia.  

A realidade brasileira não tem permitido o acesso aos recursos tecnológicos 
a todos os cidadãos com igualdade, mas este fator não deve servir como 
desculpa para isentar o professor de oferecer a melhor possibilidade 
metodológica que puder disponibilizar para seus alunos. (MORAN, 2000, p. 
118) 

 

Pode-se concordar com as palavras de Moran (2000), quando diz que a falta de 

acesso aos recursos não é desculpa para o professor não desenvolver sua aula de maneira 

satisfatória. O quadro dos recursos que cada escola possui, mostra que a escola 3 é 

desprovida de materiais de apoio ao professor, porém isso não significa que o baixo índice 

do IDEB esteja relacionado diretamente ao assunto.  

 

Quadro 5 - Recursos disponíveis nas Escolas 

 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

ESCOLA 1 ESCOLA 2 ESCOLA 3 
01 Câmera digital 01 Câmera digital - 

02 TV’s de 20’ e 40’ polegadas 01 TV’s de 32 polegadas - 

04 aparelhos de som 01 aparelhos de som - 

01 retroprojetor - - 

03 caixas de som 03 caixas de som - 

01 tela de projeção - - 

01 Globo Iluminado - - 

01 projetor multimídia 01 projetor multimídia 01 Projetor Multimídia 

04 impressoras 07 impressoras 02 impressoras 

03 microfones 05 microfones - 

02 Aparelhos de DVD 01 Aparelhos de DVD - 

01 Lousa Digital 01 Lousa Digital - 

20 Computadores 30 Computadores 01 Computador 

- 03 Notebook - 
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A utilização dos recursos se faz de maneira quinzenal na escola 1, semanal na 

escola 2 e de acordo com agendamento na escola 3. Também se percebe que a escola 3 

não apresenta uma periodicidade para uso do projetor multimidia, que é o único recurso 

disponível para os professores. 

O recurso menos utilizado pelas escolas 1 e 2 é a lousa digital, devido sua dificuldade 

de utilização, já que os professores não tiveram capacitação para uso das mesmas, 

conforme exposto em visitas.  

A escola 2 possui alguns alunos com necessidades especiais e por esse motivo 

apresenta uma sala de Atendimento Educacional Especializado, porém na turma do 

primeiro ano, nenhuma das três escolas possui alunos com necessidades especiais. 

A escolha dos recursos para utilização nas aulas na escola 1 depende do objetivo e 

do conteúdo que será ministrado, já na escola 2 e 3 vai depender da disponibilidade. 

Quando se trata de recursos tecnológicos, o professor precisa estar constantemente 

buscando atualização profissional, repensando sempre que possível sua prática 

pedagógica, conscientizando-se que não é o detentor do saber e que não pode “carregar 

nas costas” os fracassos que a educação esteja sofrendo ou venha a sofrer. 

É possível compreender que o bom rendimento escolar vai muito além de notas ou 

índice de desenvolvimento nacional, uma vez que o foco principal da educação é oferecer 

aos estudantes condições para progredir nos seus conhecimentos. O aluno sob esse ponto 

de vista, torna-se o centro da ação do professor que exerce o papel de mediador no 

processo de aprendizagem.  

O professor é um pesquisador em serviço. Aprende com a prática e a 
pesquisa e ensina a partir do que aprende. Realiza-se aprendendo 
pesquisando-ensinando-aprendendo. O seu papel é fundamentalmente o de 
um orientador/mediador (MORAN, 2004, p.30). 

 

Dessa forma, para que o professor possa mediar a aprendizagem de maneira 

significativa, o planejamento torna-se elemento essencial nesse processo, pois é através 

dele que serão explicitadas as estratégias e os recursos presentes na mediação. Assim, foi 

observado, que para mediar a aprendizagem o professor tem à disposição uma série de 

recursos que possibilitam a criação de estratégias pedagógico-metodológicas que 

instrumentalizam seu trabalho diário em sala de aula. 
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5 INTERPRETAÇÃO DE DADOS 

 

A interpretação de dados conforme Gil (2008, p. 33) tem como objetivo “a procura do 

sentido mais amplo das respostas, o que é feito mediante sua ligação a outros 

conhecimentos anteriormente obtidos”. Nesse sentido, a interpretação dos dados será 

dividida em três etapas: 

 

• A relação entre a taxonomia de Bloom e a BNCC (Fundamentada 
anteriormente nos itens 5.1 e 5.2); 

• A relação entre as competências especificadas por Perrenoud (1999) 
(Fundamentada anteriormente no item 5.3; 

• A análise do Planejamento das escolas. 

As relações propostas no item 5.1 e 5.2 permitem ratificar, a ligação entre princípios 

da Taxonomia dos objetivos educacionais com as práticas pedagógicas voltadas para o 

ensino com uso da TIC. A análise do planejamento, permite identificar as ações 

pedagógicas desenvolvidas nas escolas pesquisadas. 

 

5.1 A RELAÇÃO ENTRE A TAXONOMIA DE BLOOM E A BNCC 

 

A comparação das competências taxonômicas com as 10 competências da BNCC, 

demonstram que a cada aprendizagem adquirida, o nível de aprofundamento em 

determinado assunto também vai se modificando. Isso faz com que uma nova ação gere 

novas habilidades, exprimindo as competências propostas na BNCC. 

Na prática, o ensino das competências em sala de aula deve estar articulado com 

os objetivos propostos para cada aula, incorporando tais aprendizados ao cotidiano do 

estudante e permeando todas as suas disciplinas e ações. 
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Figura 10 - Taxonomia revisada x BNCC 

 

Fonte: Elaborada pela autora 

 

As relações entre as competências da BNCC com as competências taxonômicas 

exprimem o anseio da educação transformadora que é tornar o aluno em um ser ativo, 

crítico e criativo. Na base, existem duas competências que estão diretamente relacionadas 

ao uso das tecnologias: a competência 4 (comunicação) e a competência 5(cultura digital). 

Respectivamente tais competências, indicam que a utilização de diferentes linguagens 

(verbal, corporal, visual, sonora e digital) deve ser utilizada para partilhar experiências e 

que a cultura digital deve ser utilizada como meio de informação e comunicação, para que 

o aluno possa se desenvolver nas diversas práticas sociais exercendo o protagonismo no 

seu aprendizado. 

Nesse ponto da pesquisa enfatiza-se que não existe uma definição única e isolada 

sobre as competências e as habilidades. O autor Perrenoud (1999) salienta que 



53 

 

competências e habilidades andam juntas, pois para construir uma competência é 

necessário desenvolver diversas habilidades. Por exemplo, para construir a competência 

de enviar e-mail pelo computador, é necessário adquirir algumas habilidades como ligar o 

computador, navegar na internet, possuir habilidades de leitura e escrita, dentre outras. 

Em essência, a relação entre a BNCC e Taxonomia de Bloom, consiste nas formas 

de fazer com que o aluno assimile as informações de maneira significativa, através dos 

objetivos elaborados para as aulas e que possam se expressar com vistas a transformação 

da realidade em que estão inseridos. Isso não quer dizer que ferramenta irá engessar as 

possibilidades de estratégias por parte do professor, e sim, ampliar a reflexão sobre a 

temática pelo viés do senso crítico.  

Em resumo, compreender as competências da BNCC e relacioná-las a taxonomia, 

significa contemplar as dimensões das habilidades construtoras do conhecimento de forma 

a parametrizar o trabalho do professor. 

 

5.2 RELAÇÃO ENTRE AS COMPETÊNCIAS DE PERRENOUD E BLOOM COM USO DA 

TIC. 

 

Ao expor as 10 competências propostas pelo autor Perrenoud (1999, p.37) no item 

2.6.1 como parâmetro para o professor na atualidade, observou-se a complementação de 

princípios baseados na Taxonomia, subtendendo o uso didático dos recursos tecnológicos, 

conforme ilustração abaixo. 
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Figura 11 - Relação entre Perrenoud e Bloom 

Fonte: Elaborada pela autora 

 

Em cada competência, seguindo o pensamento de Perrenoud (1999), existem 

verbos que indicam ações a serem realizadas pelos professores da atualidade, são eles: 

organizar, administrar, conceber, envolver, trabalhar, participar, informar, utilizar e 

enfrentar. Tais competências quando internalizada pelo docente proporciona a 

transferência de saberes aos educandos que por sua vez, assimilam e disseminam, 

formando assim, uma rede de conhecimentos que são utilizados dentro e fora da escola 

com o propósito de transformação. Observa-se também, que o profissional munido de tais 

competências, ao utilizar os recursos tecnológicos desenvolvem a aprendizagem 

colaborativa que reconhece a interação como seu ponto de partida. 

 

Que sujeito e objeto são organismos vivos, ativos, abertos, em constante 
intercâmbio com o meio ambiente, mediante processos interativos 
indissociáveis e modificadores das relações sujeito-objeto e sujeito-sujeito, 
a partir dos quais um modifica o outro, e os sujeitos se modificam entre si. É 
uma proposta sociocultural, ao compreender que o "ser" se constrói na 
relação, que o conhecimento é produzido na interação com o mundo físico 
social, a partir do contato do indivíduo com a sua realidade, com os outros, 
incluindo aqui sua dimensão social, dialógica, inerente à própria construção 
do pensamento. (MORAES, 1997, p. 66) 
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As competências desenvolvidas pelo professor demonstram uma abordagem 

pedagógica que valoriza a aprendizagem colaborativa, redimensionando metodologias 

dentro da sala de aula, que contemplem atividades que possam ultrapassar as paredes da 

escola. Dessa forma, o sujeito em constante interação com o meio em que vive, pode 

adquirir a responsabilidade de se transformar e transformar o outro, de acordo com sua 

realidade. 

As tecnologias são apontadas por Perrenoud (1999) como uma das competências 

necessárias para ensinar na atualidade. Ou seja, a competência de utilizar a tecnologia em 

sala de aula exige habilidades como por exemplo: O uso do projetor multimídia, exige que 

o professor saiba ligar um computador, manusear o item que deseja utilizar com os alunos, 

aumentar ou diminuir o som, dentre outras. Para o autor, as ferramentas potencializadoras 

do ensino exigem do professor a utilização consciente e objetivada dessas ferramentas de 

maneira planejada.  

O professor precisa de constante atualização, assim como as escolas proverem 

capacitação para o uso das tecnologias em sala de aula. “As novas tecnologias podem 

reforçar a contribuição dos trabalhos pedagógicos e didáticos contemporâneos, pois 

permitem que sejam criadas situações de aprendizagens ricas, complexas, diversificadas” 

(Perrenoud, 2000, p.139). O trabalho com as competências exige no processo educativo, 

uma mudança de postura e, por consequência, um permanente trabalho pedagógico 

integrado, em que todas as práticas devem ser apreciadas em um processo contínuo de 

melhoria da qualidade do ensino. 

Para que haja mudança de postura nas novas práticas pedagógicas e 

consequentemente alcançar bons resultados no ensino, é necessário que professores e 

alunos, possam se engajar no alcance das metas desejadas para aquisição de 

conhecimento, juntamente com todos os recursos disponíveis no ambiente educacional. 

Presume-se que o papel do professor na sociedade tecnológica se constitui então numa 

mudança de postura e criação de estratégias para melhoria na qualidade do ensino. 
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5.3 A ANÁLISE DO PLANEJAMENTO 

 

A análise parte dos planejamentos bimestrais de 3 escolas públicas de educação 

básica que serão identificadas por escola 1, escola 2 e escola 3.  Para realização da análise 

foram realizados os seguintes passos: 

 

Figura 12- Fluxograma da análise 

 

Fonte: Elaborada pela autora 

 

A escolha das escolas foi baseada no Índice de Desenvolvimento da Educação 

Básica (IDEB) e nos recursos tecnológicos disponíveis. A primeira escola visitada, foi 

escolhida por apresentar muitos recursos tecnológicos em seu acervo patrimonial e também 

por ter um dos melhores índices no município de Mossoró/RN.  

A segunda escola, foi escolhida por apresentar um grande número de recursos 

tecnológicos em seu acervo patrimonial, porém com índice do IDEB menor que a escola 1. 

A terceira escola foi escolhida por apresentar pouca quantidade de recursos 

tecnológicos e baixo índice do IDEB por anos consecutivos. 

Após visita in loco, aplicação do questionário e análise dos documentos coletados, 

foi verificado que a escola 3 não dispunha de planejamento. A escolha do planejamento 
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bimestral se deve ao fato do documento fazer parte do acervo administrativo da escola, ao 

contrário do plano de aula, que é responsabilidade do próprio professor mantê-lo guardado 

em seus registros individuais. 

Partindo dessa decisão, o segundo passo foi extrair e analisar os documentos 

disponibilizados pelas escolas 1 e 2. A escola 1 cedeu o planejamento bimestral de todas 

as disciplinas em um só documento, deixando claro que a matéria que mais utiliza os 

recursos tecnológicos, é ciências.  

A respeito do ensino de ciências: “ao iniciar o Ensino Fundamental, os alunos 

possuem vivências, saberes, interesses e curiosidades sobre o mundo natural e tecnológico 

que devem ser valorizados e mobilizados” (BRASIL, 2018, p. 128). É importante que o 

professor aproveite os saberes que os alunos já possuem para o desenvolvimento da sua 

aula.  

Ao avaliar os planejamentos das escolas, foram selecionados os verbos 

correspondentes aos objetivos e avalição, que foram classificados conforme processo pré-

determinado no quadro taxonômica. Tais processos possibilitaram a categoria e o domínio 

do conhecimento que pode ser adquirido pelo aluno, partindo do mais simples ao mais 

complexo.  

A diferença entre as formas de planejar das três escolas pode elucidar as estratégias 

utilizadas pelas instituições para organização dos processos de aprendizagem. Assim, a 

relação entre os planejamentos permite uma visão mais ampla do trabalho desenvolvido 

como também demonstra a importância do planejamento, pois é através dele que a 

instituição de ensino irá decidir quais recursos, metodologias e procedimentos mais 

adequados para ministrar as atividades pedagógicas. 

O primeiro planejamento analisado, foi fornecido pela escola 1, conforme quadro 6: 
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Quadro 6 - Planejamento bimestral da escola 1 

 

Fonte: Planejamento disponibilizado pela escola 1 

 

 

ETAPAS DO 

PLANEJAMENTO 

PORTUGUÊS MATEMÁTICA CIÊNCIAS HISTÓRIA GEOGRAFIA 

OBJETIVO Proporcionar 

diferentes 

estratégias para 

o 

desenvolvimento 

da expressão 

oral, leitura e 

escrita. 

Construir o conceito 

de adicionar e 

subtrair por meio de 

situações reais com 

resoluções de 

problemas do 

contexto real 

Conhecer e 

identificar as 

características dos 

diferentes tipos de 

animais 

Ler, interpretar e 

produzir 

cronogramas, linhas 

de tempo e 

calendários 

- Perceber a 

importância de uma 

moradia e conhecer 

o processo de 

construção. 

- Discutir e valorizar 

os diferentes modos 

de vida na 

localidade urbana e 

na localidade rural 

CONTEÚDO Linguagem oral 

e escrita. 

Personagens, 

Alfabeto, letras 

maiúsculas e 

minúsculas; 

Gêneros 

Literários 

 

Números de 1 a 31; 

dia, mês e ano; 

Adição e subtração, 

divisão e 

multiplicação; 

Ordenação e 

sequenciação. 

Sistema monetário 

Brasileiro 

Animais 

vertebrados, 

invertebrados, 

domésticos, 

selvagens, 

mamíferos, 

carnívoros e 

onívoros. 

Calendário e datas 

comemorativas. 

Tipos de moradias e 

Materiais utilizados 

na construção das 

moradias. 

METODOLOGIA Danças juninas, 

leituras de 

diversos 

gêneros com ida 

a biblioteca e 

brincadeiras 

dirigidas. 

Utilização de jogos 

educativos e 

pedagógicos, TV 

com documentário, 

pesquisa em 

revistas e roda de 

conversa. 

Brincadeira 

dirigida, roda de 

conversa, 

desenho, pintura, 

mesa digital. 

Recorte e colagem, 

trabalho individual e 

em grupo, filme. 

Aula expositiva e 

dialogada. 

Confecção de 

cartazes, trabalho 

em grupo, pintura, 

músicas e rodas de 

conversa. 

RECURSOS Som, caixa de 

sim, livros. 

TV, DVD, revistas, 

cola, jornais, 

material dourado, 

dominó, jogos de 

tabuleiro. 

Quadro branco, 

pincel cor preta, 

azul e vermelha, 

mesa digital e 

computadores1 

Computador, 

projetor multimídia, 

cola, papel ofício, 

tesoura e lápis de 

cor. 

Pesquisa no 

computador, 

aparelho de som, 

livros paradidáticos, 

jornais, cola, lápis 

de cor, papel e 

cartolina. 

AVALIAÇÃO AVALIAÇÃO 

DIAGNÓSTICA 

PARA 

VERIFICAR O 

QUE O ALUNO 

JÁ SABE 

SOBRE O 

ASSUNTO. 

AVALIAÇÃO 

FORMATIVA PARA 

OS ALUNOS 

MOSTRAREM A 

COMPREENSÃO 

SOBRE O 

ASSUNTO 

INTERAÇÃO E 

DESEMPENHO 

DURANTE AS 

ATIVIDADES. 

AVALIAÇÃO 

SOMATIVA 

ATRAVÉS DE UMA 

PROVA ESCRITA 

COM DESENHOS E 

FIGURAS 

RELACIONADAS 

AO ASSUNTO. 

PARTICIPAÇÃO E 

DESEMPENHO 

DURANTE AS 

ATIVIDADES. 
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Percebe-se, que as tecnologias estão presentes em todas as disciplinas como 

recursos para desenvolvimento das metodologias elencadas. Para analisar e interpretar os 

dados, se encaixou os elementos destacados no planejamento do quadro 8 com a 

dimensão do conhecimento proposta pela Taxonomia Revisada. Para isso os verbos foram 

relacionados da seguinte forma:  

 

Quadro 7 - Verbos Destacados do planejamento – Objetivos  

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Planejamento disponibilizado pela escola 1 

 

Verbos voltados aos objetivos: Proporcionar, construir, conhecer, identificar, ler, 

interpretar, produzir e perceber. 

 Factual – Proporcionar, construir e conhecer 

 Procedimental – identificar, ler, interpretar e produzir 

 Metacognitivo - Perceber 

 Procedimental – interagir e participar 

 Metacognitivo – relacionar 

 

Quadro 8 - Verbos Destacados do planejamento – Avaliação 

 

Fonte: Planejamento disponibilizado pela escola 1 
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Verbos Voltados a avaliação – verificar, compreender, interagir, relacionar e participar. 

 Factual – verificar 

 Conceitual - compreender 

 Procedimental – interagir e participar 

 Metacognitivo - relacionar 

 

A partir da seleção dos verbos de ação, percebe-se a dimensão do conhecimento 

que se espera desenvolver no educando durante o bimestre conforme a Taxonomia 

Revisada, propondo não apenas um esquema para classificação, mas uma possibilidade 

de organização dos processos cognitivos de acordo com os níveis de complexidade e 

objetivos do desenvolvimento cognitivo desejado e planejado. (FERRAZ; BELHOT, 2010, 

p. 34). Esses níveis, chamados de domínios do conhecimento, partem do conhecimento 

mais simples para o mais complexo, demonstrando que, o aluno precisa adquirir a 

habilidade do nível anterior para posteriormente avançar de nível. O quadro 7 inseriu os 

verbos elencados nos objetivos e avaliação, dentro do quadro taxonômico no intuito de 

verificar quais as dimensões do conhecimento mais estimuladas durante as aulas de todas 

as disciplinas da escola 1. 

Quadro 9 - Análise do planejamento conforme taxonomia revisada 

 

Fonte: quadro elaborado pela autora 

 

Dimensão do 
conhecimento

Factual Conceitual Procedimental Metacognitivo Disciplinas

Objetivo Português
Matemática
Ciências
Historia
Geografia

Avaliação Português
Matemática

Avaliação Ciências
Avaliação Historia

Geografia
Avaliação Português

Matemática
Ciências
Historia
Geografia
Português

Avaliação Avaliação Matemática
Objetivo Avaliação Avaliação Ciências

Avaliação Historia
Geografia
Português
Matemática

Objetivo Ciências
Historia
Geografia
Português
Matemática
Ciências
Historia

Objetivo Objetivo Geografia

Lembrar

Criar

Avaliar

Analisar

Aplicar

Entender
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Observa-se que a dimensão do conhecimento mais estimulada pela professora foi o 

“Aplicar” a avaliação de maneira procedimental. Sendo assim, e conhecendo a metodologia 

descrita no planejamento percebe-se que a utilização dos recursos tecnológicos descritos, 

corroboram com o tipo de avaliação e consequentemente com o resultado final. 

Ao utilizar a taxonomia no contexto do ensino para definição de objetivos, 

compreende-se a possibilidade de classificar a aquisição de conhecimento por parte do 

aluno e instigar a pesquisa sobre o plano de aula e sua relação com os objetivos 

educacionais. De acordo com Bloom (1977), a classificação das palavras possibilita uma 

análise dos objetivos e das situações nas quzabaais o conhecimento é aplicado.  

Além de poder ser utilizada para classificar os objetivos educacionais permite 

também a avaliação dentro do processo de ensino-aprendizagem. Ainda conforme Bloom 

(1977, p.2) a taxonomia pode auxiliar na especificação de objetivos, a fim de facilitar o 

planejamento de experiências de aprendizagem.  

Ferraz e Belhot (2010, p. 429) falam que o conhecimento efetivo ou factual está 

relacionado ao conteúdo básico que o discente deve dominar; O conceitual  relaciona-se 

aos conteúdos mais elaborados que os discentes seriam capazes de descobrir; O 

conhecimento procedimental/procedural é relacionado a métodos, critérios e técnicas para 

realizar determinada atividade e por fim o metacognitivo relacionado  a profundidade de 

conhecimento adquirido sobre determinado conteúdo.  

A atividade de ciências realizada, encaixa-se no “Aplicar” que incentiva a utilização 

de recursos exercícios práticos. A percepção é de que a sua utilização está em consonância 

com o seu princípio de funcionamento, a exemplo da mesa digital que possui aplicativos 

relacionados direto com o assunto a ser abordado em sala de aula, e que permite aplicar 

os métodos de avaliação disposto no planejamento. 

Ao compreender que não existe um modelo ideal de planejamento e levando em 

consideração o não julgamento das ações deliberadas pela professora da escola, o 

planejamento disponibilizado pela instituição foi utilizado apenas como guia comparativo 

para a delimitação dos objetivos conforme a taxonomia de Bloom. 

Na análise do planejamento, o nível factual apresentou três chaves sendo duas 

voltadas para a avaliação e uma para o objetivo. O nível conceitual apresenta duas 

marcações voltadas aos objetivos das aulas. O nível procedimental, apresentou 5 

ocorrências sendo quatro avaliações e um objetivo. O nível metacognitivo, apresentou 
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quatro marcações, sendo três avaliações e um objetivo. Com o exposto no planejamento, 

se observa que o professor compreende os componentes do processo didático e promove 

a sua aplicabilidade, cumprindo os objetivos propostos. 

O planejamento bimestral fornecido pela escola 2, não segue o mesmo padrão da 

escola 1, mas contempla os pressupostos do planejamento (figura 2, p. 20) referente 

apenas a disciplina de ciências, conforme especificado no quadro 10.  

 

Quadro 10 - Planejamento escola 2 

 
Fonte: Planejamento disponibilizado pela escola 2 

 

Percebe-se, que a escola 2 contempla em seu planejamento o uso das tecnologias 

como recurso que colabora no desenvolvimento da metodologia e dos objetivos propostos. 

Porem os componentes do processo didático não são claros quanto a sua aplicabilidade.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivos Conteúdos Metodologia Recursos Avaliação 

- Elaborar compreensões sobre o 

mundo condizentes com 

perspectivas atuais da 

comunidade; 

- Entender que as compreensões 

sobre o mundo são produções 

humanas criadas e influenciadas 

por seus contextos históricos; 

- Estabelecer relação entre o 

conhecimento que se produz sobre 

este mundo e as aplicações e 

produtos que tal conhecimento 

possibilita gerar. 

 

-Matéria e Objetos; 

- Seres vivos; 

-Características dos materiais; 

- Processos de transformações 

dos materiais; 

-Higiene corporal; 

-Saúde; 

- Lixo e reciclagem; 

-Sentidos: percepções e 

interações; 

- Características do corpo 

humano; 

- Universo; 

- Os elementos Naturais 

-Os animais 

-Manipulação de 

objetos; 

- Discussões; 

- Experiências; 

- Observações; 

- Desenhos; 

-Cartazes; 

-Filmes 

-Músicas; 

-Leitura; 

-Recorte e 

colagem; 

-Jogos 

-Computador; 

-Cola, tesoura, 

papel ofício, 

cartolina, 

caderno, 

livros. 

-Caixa de som, 

projetor 

multimidia; 

- Lupa; 

- Lápis de cor, 

giz de cera, 

tinta guache, 

lápis hidro cor.  

- Observação 

diária do 

desempenho 

dos estudantes 

nas atividades 

orais e escritas; 

-Envolvimento e 

participação nas 

atividades; 

-Compreensão 

dos conteúdos 

ensinados. 
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Conforme os objetivos elencados, observa-se os seguintes elementos destacados 

no quadro anterior:  

Quadro 11 – Verbos do Objetivo e Avaliação escola 2 

 
Fonte: Planejamento disponibilizado pela escola 2 

 

Na análise do planejamento de ciências da escola 2, observa-se que ao final do 

bimestre o aluno deverá ser capaz de: Elaborar, entender e relacionar (Objetivos). 

Observar, compreender e envolver (Avaliação). 

A não realização de um planejamento pedagógico adequado, que delimite objetivos 

e formas avaliativas eficazes, pode levar os discentes a não assimilarem o conteúdo 

proposto para o bimestre.  

O quadro 7 inseriu os verbos elencados nos objetivos e avaliação, dentro do quadro 

taxonômico no intuito de verificar quais as dimensões do conhecimento mais estimuladas 

durante as aulas de ciências da escola 2. 
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Quadro 12 - Análise do planejamento conforme taxonomia revisada - escola 2 

Dimensão do 

Conteúdo 

Dimensão do Processo 

1-Lembrar 2-Entender 3-Aplicar 4-Analisar 5-Avaliar 6-Criar 

a) Factual       

b) Conceitual  

Objetivo 

(Compreender 

/entender) 

 

Avaliação 

(compreender) 

 

    

c) Procedimental 
Objetivo 

(relacionar) 
   

Avaliação  

(envolver) 

Avaliação 

(Observar) 

 

d) Metacognitivo  
 

 
    

Fonte: adaptado pela autora 

 

Observa-se a dimensão do conhecimento mais estimulada conforme o planejamento 

da escola 2 foi o “Entender” de maneira conceitual que é a habilidade de compreender e 

dar significado ao conteúdo. O nível procedimental apresentou três verbos sendo dois 

voltados para a avaliação e um para o objetivo. Mesmo observando dentro da taxonomia a 

classificação dos verbos extraídos do planejamento, presume-se que com o 

sequenciamento didático exposto nos objetivos e na avaliação, levanta dúvidas quanto à 

eficácia do planejado. Vale salientar que como não foram fornecidos os planos diários que 

foram orientados pelo planejamento bimestral, não é possível afirmar que as ações 

pedagógicas atinjam ou não sua eficiência. 

Partindo para a escola 3, que possui baixo índice do IDEB, foi observado que no 

arquivo institucional não constava de planejamentos para serem observados. Dessa 

maneira, não foi possível avaliar o documento da instituição. 

Entende-se que não é tão simples elaborar o planejamento anual, bimestral e diário, 

ainda mais quando não se tem o devido conhecimento pedagógico sobre os componentes 

didáticos. Porém a não realização de um planejamento pautado nos objetivos educacionais, 

pode levar os professores e a escola a enfrentarem dificuldades ao perceberem que os 

alunos não estão atingindo o nível de desenvolvimento desejado. 
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6 RESULTADOS E DISCUSSÃO  
 

Neste capítulo serão apresentados os resultados da pesquisa tomando como base 

as ações metodológicas desenvolvidas através das seguintes ferramentas: questionário, 

planejamento e quadros comparativos. 

O questionário foi a primeira ferramenta utilizada que permitiu esclarecer o uso de 

recursos tecnológicos pelos docentes sendo verificado que a lousa digital é o recurso 

tecnológico que se encontra subtilizado, devido à falta de capacitação para utilização delas. 

Assim observa-se a necessidade de atualização constante dos docentes para que eles 

possam utilizar e permitam aos alunos usufruir de novas maneiras de aprender.  

Na escolha da aplicação do questionário para a supervisão escolar, verificou-se que 

o tempo de serviço do profissional nessa função na escola 3, é o menor, o que pode 

justificar uma falta de amadurecimento para organização da rotina escolar de forma 

planejada. 

Quanto ao uso de recursos, constata-se a inserção das tecnologias no planejamento 

semanal ou quinzenal evitam a subutilização de equipamentos e possibilitam o 

desenvolvimento de aulas diversificadas com caráter prático e investigativo. Na escola 1 e 

2 é possível o acesso à internet via rede sem fio (wifi), utilizando o celular como TIC. A 

escola 3, não possui wifi, e o uso de celulares nas dependências da instituição é 

terminantemente proibido.   

A escola 1, apresenta muitos recursos tecnológicos em seu acervo patrimonial e 

índice satisfatório do IDEB no Rio Grande do Norte, nota-se então, que existe articulação 

entre a gestão pedagógica e os professores, proporcionando um ambiente de constante 

atualização e aprendizado.  

Esse assunto corrobora com os estudos de Moran (2000) sobre qualidade no ensino. 

Segundo o autor, “muitas escolas são colocadas no pedestal como modelos de qualidade, 

mas, na verdade, não existe ensino de qualidade no Brasil”.  Ou seja, conforme o autor a 

escola para ter ensino de qualidade precisa apresentar ações variáveis que a conceituam, 

dentre estas: infraestrutura, organização, capacitação e discentes motivados, refletidos no 

IDEB.  

A Segunda escola, apresenta infraestrutura equivalente a primeira, organização 

suficiente para a demanda escolar, com a supervisão pedagógica capacitada, porque seu 
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IDEB apresenta valores acima da média. A interação e troca de saberes entre coordenação 

e docentes requer colaboração mútua, nesse caso. 

A terceira escola foi escolhida por apresentar pouca quantidade de recursos 

tecnológicos e baixo índice do IDEB por anos consecutivos. Uma possível alternativa para 

a melhoria dos índices de desenvolvimento é uma gestão pautada no planejamento das 

ações pedagógicas.  

O PPP, identificado como guia de orientação para o planejamento institucional, 

consta no arquivo das três escolas, sendo que na escola 1 e 2 está atualizado e na escola 

3 desatualizado. Através do PPP foi possível mostrar o acervo patrimonial disponível nas 

instituições onde a escola que possui o índice do IDEB mais baixo (Escola 3), também não 

possui recursos que possam contribuir com as metodologias a serem desenvolvidas em 

sala de aula pelos professores. 

Fazendo um contraponto entre os planejamentos das escolas 1 e 2, tem-se a 

evidencia que a prática e capacidade técnica pedagógica são presentes, pois o 

sequenciamento didático expressa as ações para obtenção dos resultados almejados, já 

no outro planejamento, da escola 2, o mesmo sequenciamento não pode ser observado, e 

sendo assim, a possibilidade de improvisação das ações (com ou sem os recursos) 

dispostos nos planos podem ser ineficientes. 

A capacitação dos professores pautada na necessidade de atualização profissional 

para melhoria do trabalho docente colabora com os fundamentos dos autores Perrenoud 

(1999) e Moran (2000) sobre a relevância da utilização das tecnologias na sociedade 

contemporânea. A capacitação habilita conhecer as características dos recursos e aplicá-

las nas mais adequadas condições de utilização. 

A organização documental da escola 1 demonstra que a mesma se encontra 

associada com princípios de planejamento que favorecem o desenvolvimento de todos os 

segmentos da escola, colaborando com os estudos desenvolvidos por Bloom (1977) e 

Libâneo (1994). 

A relação entre os planejamentos das três escolas permite uma visão mais ampla da 

importância de processos pedagógicos pautados na didática, pois é através dela que as 

instituições de ensino irão decidir quais recursos, metodologias e procedimentos 

adequados para seguir em busca de uma educação de qualidade. 
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7 CONCLUSÃO 

 

A tecnologia atualmente estimula o acesso à informação e consequentemente a 

necessidade de adequação dessa realidade na sala de aula. A utilização da internet e as 

várias formas de se comunicar e interagir tem facilitado a interface TIC x aluno, 

proporcionando ambientes de aprendizagem tradicionais e contemporâneos. 

Os pontos principais obtidos com a pesquisa são: 

• Considera-se que, a integração consciente da tecnologia por parte do professor pode 

potencializar a conquista de capacidades e habilidades dos alunos.  

• O docente, capacitado, dispõe de estratégias metodológicas diversas com 

aplicabilidade de TIC’s. 

• A mediação e estimulação do conhecimento, são sintetizadas nos competentes do 

processo didático. 

• O planejamento exitoso, exige um cumprimento de metas, observando as etapas de 

planejamento, aplicação de recursos.  

• A taxonomia de Bloom entra como ferramenta de classificação, pois elenca os níveis 

de complexidade de aquisição do conhecimento 

• Ainda sobre a taxonomia, pode-se observar que o planejamento enquanto níveis de 

complexidade, se não for bem definido, o atingimento de meta fica comprometido e 

pode refletir nos indicadores de qualidade institucionais. 

• Os dados obtidos na pesquisa, podem gerar uma reflexão quanto ao uso de recursos 

de maneira adequada.  

• As avaliações dentro da taxonomia geram dados para estudos sobre metodologias 

mais eficientes baseadas nos recursos. 

O professor assumiu uma nova postura, acompanhando o avanço tecnológico, 

transformada em mediação e estimulação do conhecimento. O docente capacitado 

didaticamente, tem uma gama de metodologias que suprem a aplicabilidade da TIC e 

proporcionam a aquisição de conhecimento.  

A mediação e estimulação do conhecimento é sintetizada nos componentes do 

processo didático, com meta nos objetivos educacionais. As instituições por sua vez, 

dispõem de infraestrutura e recursos atualizados em boa parte das regiões urbanas, pois 
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existem incentivos públicos, federais, estaduais e municipais. As escolas observadas, 

contemplam em parte esses pacotes de atualização por parte dos incentivos públicos. 

Na teoria, ao se planejar, os princípios da didática e do planejamento, tecnologias e 

objetivos educacionais, enfatizam a necessidade do professor dirigir e organizar situações 

de aprendizagens que desenvolvam o domínio de habilidades e capacidades do aluno. 

Entendendo que esse planejamento deve contemplar as especificidades de cada conteúdo 

a ser ministrado, existe a necessidade de classificar as ações e avaliar o andamento do 

aprendizado. 

A taxonomia de Bloom entra como ferramenta de classificação, pois elenca os níveis 

de complexidade de aquisição do conhecimento que compreendem o desenvolvimento das 

capacidades e habilidades. 

A TIC que é um dos objetos de estudo, já estão sendo contempladas nas normatizas 

e diretrizes educacionais brasileiras. Devendo o docente, criar estratégias além das já 

postas na didática para cumprir o que está normatizado, garantindo os componentes 

curriculares. 

Ao se utilizar a taxonomia de Bloom, o resultado obtido com a análise e interpretação 

de dados mostrou que o planejamento com os objetivos educacionais definidos 

acertadamente no atingimento das metas, exibe resultados acima da média quando 

aplicado a métrica de indicadores de qualidade como o IDEB, por exemplo. Ainda sobre a 

taxonomia, pode-se observar que o planejamento enquanto níveis de complexidade, se não 

for bem definido, o atingimento de meta fica comprometido e pode refletir nos indicadores 

de qualidade institucionais. 

Os dados obtidos na pesquisa, podem gerar uma reflexão quanto ao uso de recursos 

de maneira adequada. Entrando na esfera de capacitação, propondo estudos e simulados 

de todos tipos de utilização adaptados a demanda e necessidades de cada componente 

curricular.  

As avaliações dentro da taxonomia geram dados para estudos sobre metodologias 

mais eficientes baseadas nos recursos e melhor fixação baseado no nível de complexidade 

do conteúdo x aprendizagem. 

Ainda sobre a utilização da taxonomia como ferramenta, para estudos futuros 

podemos ter a avaliação dos níveis de complexidade dos planos diários e a evolução da 

fixação de conteúdo baseado na aplicação dos recursos tecnológicos. Vemos indícios disso 
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quando no conteúdo do planejamento de ciências para estudo dos animais e seres vivos, 

a mesa digital possui no aplicativo voltado para essa atividade.  

 Sabe-se que não existe padrão de planejamento a ser seguido, logo os 

planejamentos apresentados no estudo não podem ser utilizados como referência para 

outras instituições, pois estão adequados as realidades e demandas das que os 

forneceram.   

A instituição que não apresentou planejamento, demonstrou não ter organização 

institucional suficiente para que refletisse em bons resultados no IDEB, logo nota-se que 

existe outra possibilidade de estudo em instituições com esse tipo de problema onde o 

objeto seria avaliar a capacitação profissional frente ao planejamento das ações 

pedagógicas, considerando os componentes curriculares. 

 Como conclusão, reitera-se a necessidade de adaptação de novas maneiras de 

ensinar e aprender, exigindo do professor um novo papel frente ao uso das tecnologias em 

sala de aula. Falou-se em todo o estudo sobre capacitação profissional, todavia a 

contribuição demonstra que deve partir da base concordando com Moran (2000) 

 
O novo desafio das universidades é instrumentalizar os alunos para um 
processo de educação continuada que deverá acompanhá-lo em toda sua 
vida. Nesta perspectiva, o professor precisa repensar sua prática 
pedagógica, conscientizando-se de que não pode absorver todo o universo 
de informações e passar essas informações para seus alunos. (MORAN, 
2000, p. 70) 
 

 Os cursos de licenciatura devem compor em sua grade curricular disciplinas que 

envolvam as tecnologias educacionais ou reformulações dos cursos conforme demanda e 

necessidade dos educandos. Essa atualização se faz necessária para diminuir a 

possibilidade de planejamentos deficientes em relação ao uso da TIC ou o uso ineficiente 

por não entender os requisitos de utilização.  
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