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1 - RESUMO: 

A pesquisa apresentada faz uma análise, através do processo de 

amostragem, dentro da Rede Pública de ensino entre duas cidades previamente 

selecionadas no interior do Estado de São Paulo que, apesar de seu volume 

populacional (1/ 15), apresentaram resultados, inicialmente, em extremos utópicos. 

A cidade de Américo Brasiliense possui pouco menos de 40 mil habitantes e 

Ribeirão Preto, por sua vez, já ultrapassou a casa de mais de 600 mil habitantes. 

Iniciado o processo e durante o aprofundamento das pesquisas, verificou-se a 

possibilidade de haver discrepância e extremos utópicos dentre as informações 

obtidas, mas, esta tese logo fora derrubada. Demonstrando-se que, uma delas, 

mesmo apresentado um volume populacional quinze vezes menor que a segunda, 

possui política educacional mais abrangente e que a atuação positiva por parte de 

sua governante representa evolução para com seus alunos e a sociedade em modos 

gerais. 

 

2 - INTRODUÇÃO: 

O presente trabalho acadêmico é consonante a Lei Federal número 12.965, 

promulgada em 23 de abril de 2014, que entrou em vigor após decorridos 60 

(sessenta dias) de sua publicação oficial. E, que estabelece princípios, garantias, 

direitos e deveres para o uso da Internet no Brasil.  

O Marco Civil da Internet passou a estabelecer no Capitulo IV – Da Atuação 

do Poder Público, em seu Artigo 27 que, as iniciativas públicas de fomento à cultura 

digital e de promoção da Internet como ferramenta social devem: - promover a 

inclusão digital; - buscar reduzir as desigualdades, sobretudo entre as diferentes 

regiões do País, no acesso às tecnologias da informação e comunicação e no seu 

uso; e fomentar a produção e circulação de conteúdo nacional. 

 Nesta mesma perspectiva a Lei 9.394/1996 de Diretrizes e Bases da 

Educação – LDB, em seu Artigo 3º, parágrafos I ao III e X, que trata que o ensino 

será ministrado com base nos seguintes princípios: - igualdade de condições para 

acesso e permanência na escola; - liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e 

divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber; o pluralismo de ideias e de 

concepções pedagógicas; - respeito à liberdade e apreço à tolerância; e – 

vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais. 



 

 As tecnologias são importantes na organização da sociedade, como forma de 

interação entre homem e a natureza e o homem e sua cultura, pois, esta tecnologia 

permite o armazenamento, a difusão e a elaboração de conhecimento. 

 Em relação aos princípios fundamentais para o uso da informática na 

Educação, considerando a importância de novas tecnologias e a necessidade de se 

trabalhar com computadores, visando priorizar a reestruturação do conhecimento e 

não o desenvolvimento de uma tecnologia de reprodução de informações. 

As atividades através do uso da Internet faz com que os alunos se motivem 

para o trabalho online. Com isso, o professor inicia um tema em sala de aula, 

estimulando o aluno a aprofundar sobre o tema, com suas próprias pesquisas, 

construindo sua opinião a respeito de determinado tema. 

A produção de textos, histórias em quadrinhos, poemas faz com que os 

alunos se sintam motivados a publicarem seus materiais na Internet, como foi 

realizado no Ensino Fundamental II da EMEF “Raul Machado”, da cidade de 

Ribeirão Preto, enquanto da criação da 1ª edição de um jornal digital ainda no ano 

de 2014. 

 De acordo com Moran (2009), fala que ser professor só vale a pena se 

estamos em um contexto comunicacional participativo que englobam o ensino e a 

aprendizagem, como forma de motivação, interação, colaborando para a formação 

intelectual e social dos alunos, respeitando o ritmo de cada um e as habilidades 

específicas que eles possuem, facilitando o processo de aprendizagem. 

Portanto, concordando com Machado (1993): 

 

“talvez estejamos caminhando rumo às evidências de que, no final 

das contas, à luz de uma abordagem epistemológica mais afinada 

como estágio dos conhecimentos acumulados, as práticas da 

ciência, da técnica e da arte sejam assim tão diferentes entre si.” 

(p.13) 

 

O que se parece é que estamos chegando a esta evidência, afinal grande 

parte da sociedade esta se tornando informatizada com a presença de novas 

tecnologias. Acreditamos que, no âmbito da educação, um novo modo de pensar 

possibilite o diálogo entre o pensamento lógico e o sentimento artístico, entre a 

sensação e a intuição. E, onde a máquina seja realmente um meio e não um fim. 



 

3 - OBJETIVOS:  

O objetivo do presente trabalho acadêmico é o de pesquisar e realizar 

comparações de campo, entre os projetos educacionais já em andamento e os que 

virão a ser implantados em futuro breve, no favorecimento do processo 

aprendizagem-interatividade junto aos termos I e II do Ensino Fundamental das 

Escolas Municipais de Américo Brasiliense e Ribeirão Preto, situadas no interior do 

Estado de São Paulo. 

 

4 – METODOLOGIA: 

Diante desta perspectiva, através do processo de amostragem, não há a 

intenção de tratar as informações e os dados estatísticos coletados em campo como 

sendo extremos utópicos e discrepantes em si. Mas sim, demonstrar que as políticas 

educacionais aplicadas a cada um deles é reflexo da atuação de forma positiva ou 

não por parte de seus governantes no que tange a Educação. 

Os Programas Educacionais Khan Academy e Mais Educação são 

regulamentados pela Lei Federal número 12.965 de 23/04/2014 e pela Portaria 

Interministerial número 17/2007 e regulamentado pelo Decreto 7.083/10.  

 

5 – DESENVOLVIMENTO: 

 

5.1 - AMÉRICO BRASILIENSE:  

5.1.1 - A CIDADE: 

 O município de Américo Brasiliense é localizado na região central do Estado 

de São Paulo tendo como cidades limítrofes as cidades de Araraquara, São Carlos e 

Santa Lúcia. Emancipada do município de Araraquara em 21 de março de 1965, 

recebe o singelo título de “Cidade Doçura” devido à exploração da atividade 

canavieira e da produção de cana-de-açúcar como principal fonte de renda. 

Sua população é bastante miscigenada, advinda principalmente dos estados 

da Bahia, Piauí e Maranhão, para o trabalho rural nas roças canavieiras e usinas de 

beneficiamento possui - segundo o CENSO 2010 – população de 37.440 habitantes. 

 No aspecto educacional, dispõem de cinco (05) escolas municipais de Ensino 

Fundamental, três (03) escolas estaduais de Ensino Fundamental e Médio, e, 

diversas outras de Educação Infantil e CERs (Centros de Educação e Recreação). 

 



 

5.1.2 - OS PROJETOS EDUCACIONAIS: 

 Desde o início do período letivo de 2014 a Prefeitura Municipal da Cidade, 

através de seu Departamento de Educação e Cultura, implantou nas Escolas 

Municipais de Ensino Fundamental o Projeto Mais Educação. Ora, instituído pelo 

Governo Federal, inseriu na Grade Curricular do Ensino Fundamental II (7º, 8º e 9º 

anos), aulas regulares de Língua Espanhola e de Artes Musicais, contratando 

profissionais com formações específicas nas áreas. Bem como, após o recesso de 

aulas de meio de ano (mês de Agosto), a Plataforma Computacional “Khan 

Academy”, que propõe aos alunos do Ensino Fundamental I e II, oportunidade de 

conhecimento e revisão dos conteúdos da Disciplina de Matemática propostos em 

salas de aula, agora junto aos Laboratórios de Informática e o uso contínuo da Rede 

Mundial de Computadores – Internet, para acesso a este Portal. 

 No nível do Ensino Fundamental I, as aulas interativas da Plataforma 

Computacional “Khan Academy” abrangem todos os alunos inseridos nos anos 

letivos dos 3º, 4º e 5º anos, restando os 1º e 2º anos para o desenvolvimento do 

processo de alfabetização e letramento propriamente ditos. 

Já, para aqueles inseridos no nível do Ensino Fundamental II, a mescla da 

interatividade de aulas em Laboratório de Informática e salas de aulas regulares 

abrangem todos os anos. Ou seja, 6º, 7º, 8º e 9º anos dispõem semanalmente de 

duas (02) aulas regulares de matemática em salas de aulas, acrescida de uma (01) 

terceira aula interativa em Laboratório de Informática. 

 Devido a falta de capacitação e especialização por parte dos pedagogos e 

professores que atuam nas séries iniciais do Ensino Fundamental I e II, estes são 

muito resistentes na condução e monitoramento das aulas interativas, junto aos 

Laboratório de Informática das Escolas. Onde, reclamam do ambiente frio devido ao 

uso de sistemas de ar condicionado para manutenção da sala e dos equipamentos 

informatizados ali instalados, da adequação de iluminação artificial para a boa 

visualização de conteúdos nos monitores de computadores, e, a impossibilidade de 

condução de disciplina de seus alunos junto a este ambiente. Alegando, inclusive, 

que em salas de aulas regulares conseguem a manutenção do comportamento de 

seus alunos e, junto ao Laboratório de Informática, devido à apresentação destas 

novidades tecnológicas, perdem o controle para com muitos deles. 

 Um fator importante que fora apurado durante o período de pesquisas, é o de 

que, através de concursos públicos são contratados profissionais formados e 



 

capacitados tecnicamente para o monitoramento e apoio aos professores e 

pedagogos junto aos Laboratórios de Informática das Escolas, ora denominados 

Monitores Educacionais de Informática. 

 

5.1.2.1 - PLATAFORMA KHAN: 

 Desenvolvida de forma caseira no ano de 2004 pelo matemático, engenheiro 

elétrico e cientista da computação, Salman Khan, norte-americano de New Orleans, 

nos Estados Unidos e contendo vídeos explicativos disponibilizados na Rede 

Mundial de Computadores – Internet, através do Doodle Notepad do Yahoo, a 

plataforma tinha como principal função o ensino da disciplina de matemática para 

uma sobrinha (Nadia), que morava do outro lado do Oceano Atlântico.  

Lançada oficialmente nos Estados Unidos em 2008, já através de sua ONG 

(Organização Não Governamental), recebeu apoio da Fundação Melinda e Bill Gates 

(http://www.gatesfoundation.org/), quando seus filhos retornaram para casa e 

apresentaram aos pais a plataforma de ensino online que estavam fazendo uso em 

sua escola. 

 No Brasil a Khan Academy (http://pt.khanacademy.org) iniciou suas atividades 

no segundo semestre de 2013 e tem como parceira a Fundação Lemann, do 

empresário Jorge Paulo Lemann. Uma organização sem fins lucrativos, fundada em 

2002 com o objetivo de contribuir para a melhoria da qualidade do aprendizado dos 

alunos brasileiros e de formar uma rede de líderes transformadores. São estes os 

propósitos da instituição. 

Para o cumprimento desta meta a Fundação aposta em uma estratégia 

firmada por quatro pilares e área complementares de atuação:  Inovação, Gestão, 

Políticas Educacionais e Talento.  

 Na cidade de Américo Brasiliense, o projeto foi conhecido e divulgado a partir 

do segundo semestre de 2014 por um dos coordenadores pedagógicos que atua 

junto ao Departamento de Educação e Cultura do Município. Sendo o tutor e líder do 

Projeto até a presente data. 

 

5.1.2.1.1 - RESULTADOS OBTIDOS: 

 Ao longo do segundo semestre de 2014, alunos, e professores da disciplina 

de matemática da Rede Municipal de Ensino utilizaram de forma concomitante às 

aulas regulares, dos exercícios propostos pela Plataforma Khan junto aos 

http://www.gatesfoundation.org/
http://pt.khanacademy.org/


 

Laboratórios de Informática das escolas. E, para àqueles que dispõem de 

equipamentos eletrônicos em suas residências, tais como microcomputadores, 

notebooks, aproveitavam seus momentos com a família, para complementar seus 

estudos e ganhar milhões em pontos e medalhas virtuais por completaram grandes 

blocos de atividades. Eis que, para a surpresa do corpo docente e diretores de uma 

das escolas municipais, um dos alunos matriculado no 5º ano do Ensino 

Fundamental I, obteve a maior das medalhas virtuais conquistadas ao longo dos 

países que faz uso da Plataforma Khan. A Medalha de Ouro do Buraco Negro, com 

mais de 11 milhões de pontos conquistados. 

E, por conseguinte, seus pais, ao final deste ano letivo, como incentivo aos 

seus estudos, iria transferi-lo, para o Ensino Fundamental II (6º ano), em colégio 

particular na vizinha cidade de Araraquara-SP. 

 

5.1.2.2 - MAIS EDUCAÇÃO: 

 Em períodos anteriores ao ano de 2014 as escolas municipais da cidade de 

Américo Brasiliense desenvolviam como complemento aos conteúdos de salas de 

aulas, apenas atividades recreativas e de aprendizado ao jogo do estratégia de 

xadrez, realizando campeonatos internos e levando os seus alunos campeões para 

as disputas de campeonatos regionais e estaduais. Onde, para os primeiros lugares 

nas categorias individuais e de equipes eram conferidas premiações significativas, 

como troféus e medalhas. 

 A partir do ano letivo de 2014, as Disciplinas de Língua Espanhola e Artes 

Musicais foram inseridas na Grade Curricular dos alunos do Ensino Fundamental II. 

Sendo ajustado no ano de 2015 para que a Disciplina de Língua Espanhola fosse 

mantida nesta grade semanal de aulas regulares e a de Artes Musicais passassem a 

ser ministradas para os alunos inseridos no Projeto Mais Educação. Que se 

assemelha ao Projeto Escola Integral, também instituído pelo Governo Federal. 

Onde, além das aulas regulares da Base Comum do Currículo Escolar, os alunos 

recebem alimentação diferenciada e são integrados à Parte Diversificada, com aulas 

de Educação Física, Informática básica, Xadrez e Artes Corporais (Dança); 

perfazendo um total de oito (08) horas dentro do ambiente escolar. 

 Ainda no início de 2015, uma das escolas do município recebera verba 

complementar pertinente ao Projeto Mais Educação que, por sua vez, permitiu a 

compra de dezesseis (16) unidades de violão – tipo clássico, para uso do professor 



 

e de outros quinze (15) alunos selecionados. Além, de outros dois (02) aparelhos de 

som – tipo Micro System, para o desenvolvimento das aulas de Artes Corporais 

(dança). 

As avaliações de desempenho das atividades oriundas do Projeto Mais 

Educação serão realizadas trimestralmente, a partir de apresentações realizadas no 

primeiro sábado do mês, mediante a presença dos pais e responsáveis dos alunos 

dentro das dependências escolares. Sendo a primeira delas no decorrer do mês de 

abril/ 2015. 

 

5.2 - RIBEIRÃO PRETO: 

5.2.1 - A CIDADE: 

 Localizada na região noroeste do Estado de São Paulo, distante em 313 

quilômetros da capital, no ano de 2010 registrava população de 604.682 habitantes 

– CENSO IBGE 2010, e, 590.593 habitantes segundo dados não oficiais da ONU 

(Organização das Nações Unidas), ora distribuídos em pouco mais de 650 

quilômetros quadrados. Sendo, 127 constituídos na zona urbana e outros 523 

quilômetros quadrados restantes na zona rural, faz limites com as cidades de 

Guatapará, Cravinhos, Jardinópolis, Serrana, Dumont, Sertãozinho e Brodowski.  

É considerada o oitavo município mais populoso do Estado. 

A predominância da economia ribeirão-pretana está baseada na agricultura, 

com o cultivo e industrialização da cana-de-açúcar e de lavouras temporárias, tais 

como amendoim, limão abóbora e mangas; que não agregam valores superiores aos 

do cultivo primário. 

No ano de 2012, das 180 escolas de Ensino Fundamental, 63 delas 

pertenciam à rede pública estadual, 29 à rede pública municipal e outras 88 era 

escolas particulares; perfazendo um total de 112.472 alunos matriculados na rede de 

ensino. 

 

5.2.2 - PROJETOS EDUCACIONAIS: 

 

5.2.2.1 - PLATAFORMA KHAN: 

5.2.2.1.1 – RESULTADOS OBTIDOS: 

 Em visita a Secretaria Municipal de Educação verificou-se haver uma 

coordenadora pedagógica responsável pelos projetos educacionais implantados nas 



 

escolas municipais do Ribeirão Preto, que informou que o Projeto Plataforma Khan 

ainda não teria sido implantado.  

 

5.2.2.2 – OUTROS PROJETOS EDUCACIONAIS: 

Porém, no ano de 2014, o único projeto educacional voltado para as aulas 

interativas que associam as práticas de sala de aula ao uso dos Laboratórios de 

Informática fora a confecção do Jornal Digital Literário. Onde os alunos dos 6º, 7º e 

8º anos do Ensino Fundamental II trabalharam em conjunto com a docente da 

disciplina de Língua Portuguesa com textos sobre trovas, poemas, resenhas, 

memórias, histórias em quadrinhos e outros gêneros para a produção deste jornal. 

E, que cada escola adotaria o seu próprio título de sua edição. 

A partir daí, os alunos eram levados para o Laboratório de Informática da 

escola para a realização de pesquisas sobre os temas e autores escolhidos, 

montavam sua estrutura e digitavam textos a partir do aplicativo gráfico “Movie 

Maker”, mediante a supervisão dos Monitores de Informática. 

 O projeto foi desenvolvido no período de abril a dezembro de 2014 e o 

produto final, após prévia seleção por parte dos docentes responsáveis, seria 

publicado no Sítio Eletrônico da Prefeitura do Município. 

 No decorrer do ano de 2015, após o decreto municipal que determinou a volta 

dos coordenadores pedagógicos para as salas de aulas, o município não criou e 

nem desenvolveu nenhum outro projeto que fizesse a interação de atividades 

didático-pedagógicas cotidianas com seus alunos em conjunto do uso do Laboratório 

de Informática.  

 

6 – CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

 Um longo e desafiador caminho terá de ser percorrido para que haja a 

efetivação das políticas educacionais que beneficiem os alunos dos principais ciclos 

do Ensino Fundamental das Escolas Municipais lócus desta pesquisa. Uma vez que, 

muita contradição fora encontrada nos discursos de professores e coordenadores 

pedagógicos consultados para o desenvolvimento desta prática. 

Ao mesmo tempo em que os Monitores Educacionais de Informática das Redes 

Municipais de Ensino pesquisadas, em específico, da cidade de Américo 

Brasiliense-SP são extremamente capacitados para o desenvolvimento das 

atividades de apoio educacional aos pedagogos e professores regentes, em sua 



 

maioria já com formação em Nível Superior, a Secretaria de Educação ao qual estão 

vinculados, minimizam sua atuação para o caráter técnico, atribuindo aos primeiros 

a Educação Mediada por Tecnologia. 

 Enquanto que, na cidade de Ribeirão Preto, região Noroeste do Estado de 

São Paulo, através de decreto municipal de novembro de 2015, a Prefeita Municipal 

determinou que todos os coordenadores pedagógicos entregassem seus cargos à 

Autarquia de Educação e reassumissem a função de professor em suas salas de 

aulas até o dia 1º de dezembro de 2015. Além disso, os diretores devem acumular 

os cargos de coordenadores pedagógicos, enquanto que os vice-diretores a de 

coordenação do Programa Mais Educação. 

Diante desta perspectiva, ao longo dos anos letivos de 2014 e 2015 e devido 

à falta de apoio político-pedagógico, este município não desenvolve nenhum 

programa educacional com o intuito da integração escola-sociedade.  
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