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RESUMO 

 

OLIVEIRA, Graciele, Silva de.  Experiências exitosas na perspectiva do docente: Saídas e 

obstáculos no ensino-aprendizagem com artefatos computacionais. 2012. Monografia   em 

Educação – Faculdade de Ciências Educação e  Tecnologia de Garanhuns - FACETEG –

Universidade de Pernambuco - UPE, 2012. 

 

 

O objetivo desse trabalho é investigar as experiências exitosas dos docentes com os artefatos 

computacionais no ensino-aprendizagem, tendo como campo de estudo uma escola estadual 

de referência no Ensino Fundamental e Médio, na cidade Garanhuns, agreste de Pernambuco. 

O estudo foi fundamentado em alguns teóricos da área de estudo, como: Moraes (1993), 

Valente (1993) e Kenski (1998). A metodologia baseou-se na pesquisa qualitativa 

exploratória, destacando o teórico Marconi e Lakatos (2008) na sua fundamentação. Utilizou-

se como instrumento de pesquisa questionário, aplicado aos 6 participantes indicados da 

escola de estudo, dos quais 3 o responderam. Sua  finalidade foi identificar e observar a 

utilização do artefato em sua prática pedagógica. Mediante a coleta de dados,  realizou-se uma 

análise de conteúdo, como referência à Bardin (1988), visando envolver professores e os usos 

exitosos dos computadores no ensino em ambiente informatizado. Visou-se compreender a 

introdução das TIC na educação a partir da  chegada dos computadores fixos e móveis na 

instituição de educação básica, na perspectiva dos docentes para o seu uso no ensino. Os 

resultados obtidos mostram que os docentes desejam utilizar os recursos tecnológicos em sala de 

aula. Entretanto, o uso das TIC ainda está distante do cotidiano da sala de aula, de ter cada aluno 

conectado a um computador ou ao seu netbook na realização de experiências em tempo real. 

Desta forma, foi possível concluir que o uso dos artefatos computacionais acontece muitas vezes 

ainda de forma experimental, decorrente dos saberes docentes para o uso e das condições de 

trabalho. As TIC ainda não estão incorporadas como suporte ao ensino-aprendizagem, precisando 

serem discutidas de forma a favorecer a construção do conhecimento na mediação mídias, 

educando e professor. 

. 

 

 

Palavras-chave: Uso Exitoso;  Tecnologia Educativa; Artefatos Computacionais. 

 

 

 

 



 

 

 

Abstract 

 

 

 

This paper  investigate the successful experiences of teachers with computing artifacts in the 

teaching-learning process, and as a field of study, reference a state school in elementary and 

high school in the city Garanhuns, wild Pernambuco. The study was based on some 

theoretical area of study, such as: Moraes (1993), Valente (1993) and Kenski (1998). The 

methodology was based on qualitative research, highlighting the theoretical by Marconi and 

Lakatos (2008) in its reasoning. It was used as a research tool questionnaire applied to six  

participants indicated the school of study, of which three of them answered. Its purpose was to 

identify and observe the use of the artifact in their pedagogical practice. Through data 

collection, carried out a content analysis, as reference to Bardin (1988), aiming to involve 

teachers and successful uses of computers in education in computerized environment. Aimed 

to understand the introduction of  ICT (Information Technology and Communication) in 

education from the arrival of fixed and mobile computers in the institution of basic education 

in the perspective of teachers to use in teaching. The results show that teachers want to use 

technology resources in the classroom. However, use of  ICT  is still far from the routine of 

the classroom, have each student connected to a computer or your netbook conducting 

experiments in real time. Thus, it was concluded that the use of computational artifacts often 

happens even on an experimental basis, due to the teachers knowledge for use and working 

conditions. The ICT are not yet incorporated as a support to teaching and learning, need to be 

discussed so as to promote the construction of knowledge in mediating media, student and 

teacher. 
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INTRODUÇÃO 

 

Atualmente, anda em constante crescimento o uso de tecnologias no ensino-

aprendizagem. Políticas nacionais de tecnologia em educação defendem que um ambiente 

escolar com a utilização da multimídia aumenta a compreensão do conteúdo ministrado, além 

de proporcionar a apreensão da aprendizagem do educando. Além disso, a integração das 

mídias na educação é um processo complexo que exige um olhar mais abrangente sobre o 

ensino-aprendizagem ao relacionar o conhecimento com o mundo e a escola. 

Para tal expectativa, a tecnologia na educação requer um olhar que envolva novas 

formas de ensinar e de aprender, combinadas com o paradigma da sociedade do 

conhecimento.  

Os participantes do sistema educativo, em suas diversas visões, percebem a 

necessidade de discutir a integração das tecnologias no fazer educacional, atendendo à 

perspectiva de função formadora e social da educação.  

A informação e o conhecimento não se encontram mais fechados ao campo da 

escola, mas foram democratizados
1
. O novo desafio que se abre à educação, frente a esse 

novo contexto, é como orientar o aluno a saber o que fazer com essa informação, internalizá-

la na forma de conhecimento e, principalmente, como fazer para que ele saiba aplicar esse 

conhecimento com autonomia e responsabilidade. Nesse sentido, cabe ao professor saber 

orientar esse aluno, mediar conhecimentos exteriorizados da sala de aula no ambiente escolar. 

Ação essa que vai além dos muros escolares e preparará o aluno para um saber navegar, 

pesquisar, selecionar informações, credibilizar ou não um dado em suas leituras em hiperlinks 

e socializar informações e conhecimentos na rede. 

Nesse contexto, são desafios para a educação atual, compreender as diferentes 

formas de uso pedagógico e de comunicação propiciadas pelas tecnologias disponíveis na 

escola, bem como criar dinâmicas que permitam estabelecer o diálogo entre as formas de 

linguagem das mídias. Esse novo olhar incide tanto sobre as potencialidades e restrições das 

tecnologias, linguagens e representações, como sobre os significados e sentidos socialmente 

construídos no interior dos grupos sociais. Cabe o professor, preparar o aluno para ser crítico 

e analisar o potencial que os instrumentos possam lhe oferecer para o trabalho e a vida. 

  As tecnologias inseridas no setor escolar contribuem para a transformação nas 

formas, tanto de ensinar quanto de aprender. O uso destas tecnologias auxilia para uma 

                                                
1
 Democratização no sentido de participação, colaboração, interação, disseminação de idéias,opiniões e 

informações no coletivo, em rede e em fluxos. 
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mudança nas aulas, tornando-as mais atrativas, eficientes e participativas, mudando 

metodologias. Barbero (1996, p.12) afirma que : 

 

A simples introdução dos meios e das tecnologias na escola pode ser a forma mais 

enganosa de ocultar seus problemas de fundo sob a égide da modernização 

tecnológica. O desafio é como inserir na escola um ecossistema comunicativo que 

contemple ao mesmo tempo: experiências culturais heterogêneas, o entorno das 

novas tecnologias da informação e da comunicação, além de configurar o espaço 

educacional como um lugar onde o processo de aprendizagem conserve seu 

encanto.  

 

                      Como destaca o autor, a introdução das tecnologias na escola não irá resolver os 

problemas na área educacional. As novas tecnologias da informação surgem com novos 

desafios na sua utilização na educação, além de trazer novas possibilidades de ensino aos 

profissionais, no qual, alguns não encontram-se preparados para lidar com o conhecimento 

que demanda o novo artefato computacional, seus acessórios e a internet. 

   As dificuldades e as potencialidades do uso dessas tecnologias na prática 

pedagógica, particularmente da tecnologia computacional, deveriam modificar o processo 

tradicional de preparação e atualização dos professores.  Os docentes, em particular os que 

atuam nas escolas públicas e que dispõem de computadores fixos nos laboratórios de 

informática e móveis, como tablets e netbook, têm a oportunidade de desenvolver no seu dia-

a-dia a autonomia necessária para estabelecer um vínculo entre a própria prática e as novas 

tecnologias, para assim contribuírem na transformação de sua ação pedagógica. 

Entretanto, esse ambiente não tem demonstrado uma oferta e uma demanda que 

produza os efeitos esperados pelos órgãos financiadores dos programas de inclusão digital 

implementados nas escolas. Nem os alunos têm utilizado os artefatos em seu potencial para 

obtenção de conhecimento e nem os professores apresentam desempenho no uso pedagógico 

das mídias em sala de aula. Tendo em vista os problemas que acontece na integração das 

tecnologias em sala de aula, pretende-se investigar o uso de  tecnologias  digitais em sala de 

aula  e sua contribuição  para o processo de ensino aprendizagem, numa escola estadual de 

referência no Ensino Fundamental e Médio, na cidade Garanhuns, agreste de Pernambuco. 

      Objetiva-se diante dessa questão, investigar o uso exitoso das tecnologias   

empregadas pelos docentes no ensino-aprendizagem. Compreendendo-se  como sucesso de 

uso o cumprimento dos objetivos do Programa, que disponibilizou os equipamentos na escola 

campo de estudo. 

Para desenvolver a investigação, objetivou-se: 
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 Relatar um breve histórico da implementação dos computadores nas escolas e sua 

chegada no ensino-aprendizagem. 

 Relacionar a inserção das tecnologias computacionais no ensino-aprendizagem às 

demandas à docência com as TIC. 

 Identificar os usos exitosos dos professores com os computadores fixos ou móveis no 

ensino-aprendizagem. 

 Identificar as tecnologias computacionais utilizadas pelos professores na escola campo 

de estudo. 

 Caracterizar as saídas construídas pelos professores para os usos dos computadores e 

seus acessórios no processo de ensino-aprendizagem. 

 Relacionar as saídas construídas pelos docentes na docência com as suas 

aprendizagens sobre os artefatos computacionais. 

 

Nesse sentido, buscou-se estudar sobre a implementação de políticas de 

tecnologias nas escolas, com breve histórico da política de informática em educação e sua 

chegada no processo ensino-aprendizagem na educação básica. Num segundo momento, 

abordou-se a inserção das tecnologias computacionais e suas demandas na docência.  

A opção metodológica foi pelo método qualitativo exploratório, com o emprego 

de questionários a seis participantes em escola de referência  do agreste pernambucano, sendo 

os dados interpretados segundo a análise de conteúdo de Bardin (1988). 

A análise dos dados teve seus resultados apresentados quanto aos usos dos 

computadores no ensino-aprendizagem. Por último as considerações finais apontando 

algumas recomendações e desafios nos resultados da pesquisa. 

Busca-se contribuir com a pesquisa para a compreensão da realidade da escola 

campo de estudo, bem como para o conhecimento acerca da problemática do objeto 

investigado. 



16 

 

CAPÍTULO 1 - IMPLEMENTAÇÃO DOS COMPUTADORES NO ENSINO-

APRENDIZAGEM 

 

A educação, nos dias atuais, está passando por um processo de renovação de 

espaços, de ressignificação de conteúdos e de valores, tendo como ponto de partida as 

mudanças ocorridas na vida social do homem. Mudanças essas na forma de acesso à lugares e 

à informação, com motores que ora são movidos à carvão e ora por energia invisível. 

Na sociedade da informação o uso de novas tecnologias no ensino se faz 

necessária como parte da evolução das comunicações e do acesso às informações na vida e no 

trabalho dos indivíduos, influenciando a sociedade, contextualizando-os num sistema maior e 

mundial de democratização do conhecimento. 

Valente (1993, p.16) esclarece que “na educação de forma geral, a informática 

tem sido utilizada tanto para ensinar sobre computação, como para ensinar praticamente 

qualquer assunto por intermédio do computador”. Assim, nos primeiro anos da 

implementação das diretrizes curriculares nacionais para o ensino médio, técnico e 

profissional foi introduzido o componente curricular Informática no currículo escolar, pela 

necessidade de inserir os alunos na preparação básica para o trabalho e exercício da cidadania.  

Tal questão exigiu mais competência dos profissionais nas escolas com as mídias, 

sendo um dos obstáculos para a sua concretude, retrocedendo a proposta com a retirada da 

obrigatoriedade, sendo opcional as escolas a oferta de Informática em seu currículo. 

Entretanto, algumas escolas têm investido mais em profissionais habilitados para atuarem nas 

salas de informática e, outras em artefatos. São duas políticas paralelas. Uma política que tem 

como prioridade a oferta do artefato como acesso ao conhecimento e, a segunda, que demanda  

competência e habilidades profissionais para atuar com o artefato no ensino-aprendizagem. 

Uma proposta destacada por Fortes da Silva (2012) integra dois saberes 

necessários aos professores para uma política de uso do artefato no ensino-aprendizagem, a 

relação saberes informáticos e didáticos informáticos ao repertório docente. Concepção 

pedagógica que une a competência técnica e didática à oferta de artefatos computacionais. 

Compreende-se nesta pesquisa que a relação da tecnologia com os conteúdos curriculares e a 

mediação aluno e professor gerariam inúmeras oportunidades de ensino-aprendizagem.  

Para Mercado (2002, p.186-187), o computador a serviço do ensino precisa 

que os educadores conscientizem-se de que a informática educativa, tendo o 

computador como ferramenta mais avançada a seu serviço e a serviço do processo 

ensino/aprendizagem integrado e contextualizado, possibilita-lhes solucionar, 
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vivenciar e resolver situações. O papel do laboratório deve ser o de acompanhar a 

continuidade de suas aulas, pois caso contrário as facilitadoras que estão nesse 

ambiente informatizado serão meras executoras de tarefas pré-determinadas. 

 

Reafirmando essa relação do professor com a demanda de formação em serviço, 

Kenski (1998) aborda que “a escola é uma instituição integrante e atuante dessa sociedade e 

desencadeadora do saber sistematizado, não pode ficar fora ou a margem deste dinamismo”. 

Fora da escola, professores e alunos, estão permanentemente em contato com tecnologias 

cada vez mais avançadas, onde a máquina transforma, modifica e até substitui as tarefas 

humanas. Eles vivem e atuam nesta realidade como cidadãos participantes, mas não 

conseguem introduzir estas novidades dentro da escola, pois necessitam cumprir conteúdos 

programáticos exigidos. 

Para discutir essas questões, esse tópico de estudo abordará um breve histórico da 

chegada dos artefatos computacionais em educação e sua chegada as escolas. 

 

    1.1-Breve histórico 

   

O termo "Informática na Educação" tem assumido diversos significados 

dependendo da visão educacional e da condição pedagógica em que o computador é utilizado. 

Porém em geral, a Informática na Educação significa a inserção do computador no processo 

de ensino-aprendizagem com os conteúdos curriculares, em todas as etapas dos níveis da 

educação.  

Segundo Moraes (1993), a informática educativa no Brasil tem suas raízes 

históricas plantadas na década de 70. Em 1973, algumas experiências com uso dos 

computadores começaram a ser desenvolvidas em Universidades. Os computadores passaram 

a ser utilizados como recurso auxiliar do professor para ensino e avaliação de simulações em 

Química, na Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Já na Universidade Federal do 

Rio Grande do Sul (UFRGS), os computadores tornaram-se uma ferramenta para o 

desenvolvimento de software educativo. 

Moraes (1993) comenta que, no início da década de 80, foram realizados 

seminários para debater ideias de como implementar projetos-piloto sobre o uso dos 

computadores para ensino e aprendizagem nas Universidades, dando origem, em 1984, ao 

Projeto EDUCOM. Iniciativa conjunta do MEC, do Conselho Nacional de Pesquisas (CNPq), 

da Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP) e da Secretaria  Especial de Informática da 

Presidência da República (SEI/PR), voltadas para a criação de núcleos interdisciplinares de 

pesquisa e formação de recursos humanos nas universidades federais do Rio Grande do Sul 
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(UFRGS), do Rio de Janeiro (UFRJ), de Pernambuco (UFPE), de Minas Gerais (UFMG) e na 

Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP). 

Os resultados do Projeto EDUCOM fizeram com que o MEC criasse, em 1986, o 

Programa de Ação Imediata em Informática na Educação de 1º e 2º graus, destinado a 

capacitar professores (Projeto FORMAR) e a implantar infra-estruturas de suporte nas 

secretarias estaduais de educação (Centros de Informática Aplicada à Fundação Victor Civita, 

Educação de 1º e 2º grau - CIED), escolas técnicas federais (Centros de Informática na 

Educação Tecnológica - CIET) e universidades (Centro de Informática na Educação Superior 

- CIES). 

Em 1989, o MEC institui o PRONINFE com o objetivo de promover o 

desenvolvimento da informática educativa e seu uso nos sistemas públicos de ensino, 1°, 2° e 

3° grau, bem como na modalidade de educação especial. A partir do final da década de 80, 

diversas ações municipais e estaduais em todo o país, se somam às iniciativas federais quanto 

aos investimentos em informática educativa. 

Em 1997, o MEC criou o ProInfo para promover o uso pedagógico das TIC na 

rede pública de Ensino Fundamental e Médio. Nos últimos anos, o ProInfo deu ênfase à 

implementação de laboratórios de informática nas escolas de educação básica e, atualmente, 

concentra seus esforços para a  distribuição de artefatos aos alunos do ensino médio.  

Atualmente, na educação básica, dois projetos estão sendo contemplados no 

campo de estudo: o ProInfo e o Aluno Conectado.  

 

1.1.1 PROINFO 

 

Programa Nacional de Tecnologia Educacional (PROINFO, 2007a) é um 

programa educacional criado pela Portaria nº 522/MEC, de 9 de abril de 1997, visa a 

promover o uso pedagógico das tecnologias de informação e comunicação nas redes públicas 

de educação básica. 

O programa leva às escolas computadores, recursos digitais e conteúdos 

educacionais. Em contrapartida, estados, Distrito Federal e municípios devem garantir a 

estrutura adequada para receber os laboratórios e capacitar os educadores para uso das 

máquinas e tecnologias. 

 O programa compõe-se de três vertentes de ações, quais sejam: a) implantação de 

ambientes tecnológicos equipados com computadores e recursos digitais nas escolas públicas 
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de educação básica; b) capacitação dos professores, gestores e outros agentes educacionais 

para a utilização pedagógica das tecnologias nas escolas e inclusão digital; c) oferta de 

conteúdos educacionais multimídia e digitais, soluções e sistemas de informação 

disponibilizados pela SEED-MEC. A implementação do ProInfo ocorre mediante uma 

parceria estabelecida entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios e uma 

estrutura operacional descentralizada. (PROINFO, 2007a). 

 

1.1.2 Aluno Conectado 

 

Programa Aluno Conectado no Estado de Pernambuco, é uma ação que 

contemplou 156 mil estudantes de toda a rede estadual de ensino. Cujo objetivo é promover a 

maior inclusão digital dos alunos, aliando a tecnologia às ferramentas pedagógicas 

já existentes como caderno e livro. 

Os favorecidos ao receber a tecnologias são alunos do 2° e 3° anos do ensino médio 

de escolas públicas do Estado. Esses alunos assinam um termo de responsabilidade para 

poderem levar o tablet para sua casa. Porém, os alunos do 3° ano que forem aprovados no 

ensino médio, não precisarão devolver o tablet. A ferramenta trará benefícios bem 

significativos aos estudos como: acesso aos livros diretamente dos tablets, aulas digitais para 

melhorar a aprendizagem e a comunicação entre alunos e professores, bem como pesquisas e 

a busca de ferramentas auxiliares de aprendizagem ao longo da vida. 

 

1.1.3 Professor Conectado 

 

O Programa Professor Conectado foi criado em 2008 pelo Governo do Estado de 

Pernambuco, com o objetivo de ofertar, de forma pioneira, inclusão digital aos professores da 

Rede Estadual de Ensino, integrando novas tecnologias ao processo de ensino/aprendizagem. 

Desta forma, o Programa criou a possibilidade do Estado de Pernambuco doar um notebook 

(equipado com jogos educativos) para cada professor da Rede Estadual a fim de utilizá-lo 

como mais uma ferramenta de trabalho em sala de aula. 

 

Em dezembro de 2011, a SEE lançou a segunda edição do Programa Professor 

Conectado, com o objetivo de levar ainda mais a tecnologia e a informática para dentro das 

escolas, ao todo 2.650 professores efetivos e técnicos educacionais da rede estadual estão 

sendo beneficiados pela segunda etapa do Programa Professor Conectado, da Secretaria de 

http://sip.proinfo.mec.gov.br/entidade/arquivos/estrutura_operacional.doc
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Educação de Pernambuco. Esses profissionais adquiriram uma solução tecnológica, que inclui 

um computador com softwares educacionais. 

 

1.2 Chegada às escolas  

 

Os computadores e suas novas tecnologias digitais aplicadas à comunicação e à 

educação podem desempenhar papel fundamental na inovação das funções docentes e, 

também, na criação das novas formas de pesquisa.  As tecnologias podem facilitar a 

personalização dos processos de acesso ao conhecimento. 

Esse potencial, inicialmente chegou às escolas para uso administrativo, às 

secretarias das escolas, para controle do gerencial e da matrícula dos alunos. Em seguida, 

chegaram os computadores fixos, via PROINFO e, na sequência, “Professor Conectado”, o 

PROUCA
2
 e, ultimamente, chegaram os tablets via “Aluno Conectado”. A banda larga, como 

programa suplementar à educação, chegou via negociação governo federal e as empresas de 

telecomunicações.  

Com a chegada da internet, foram possibilitadas novas formas de acesso às 

informações, à construção de conhecimento e aos novos estilos de raciocínio, além das 

possibilidades de discussão, através de diversos e inúmeros canais de comunicação em rede, 

que possibilitaram a interação em qualquer lugar, a qualquer hora. 

Essa forma nova de comunicação exige, não só a mudança do papel do professor, 

mas principalmente da escola e da sociedade, porque não existe mais um saber planejado e 

definitivo, mas um saber em andamento, ou seja, o conhecimento do presente não garante o 

sucesso do futuro.  

Por causa dessas transformações, as instituições escolares se vêem estimuladas a 

fazerem mudanças nas suas metodologias e relações, com os alunos e os professores, pois a 

forma de se comunicar com o mundo e o acesso à informação, a partir de então, mudou. As 

TIC passaram a favorecer o enriquecimento e a diversificação do processo ensino-

aprendizagem, graças às novas possibilidades de socialização de ações e estruturação do 

pensamento. 

Visando uma atualização do ambiente escolar, as novas TIC estão sendo ofertadas aos 

alunos para serem incorporadas à sala de aula, ao currículo, à escola, à vida e à sociedade, 

tendo em vista a construção de uma cidadania democrática, participativa e responsável. 

                                                
2 PROUCA, Programa Um Computador por Aluno, implementado em 2011, em uma escola, encerrado, sendo 

substituído pelo Programa Aluno Conectado, em 2012. 
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Segundo Aguerrondo
3
 (2004 ): 

 

Uma coisa é o artefato tecnológico: o computador, o vídeo etc. A outra é o 

pensamento tecnológico, que requer o artefato, mas existe de modo independente. O 

pensamento tecnológico é a capacidade de pensar um problema, delineá-lo, armar 

um projeto para resolvê-lo, buscar os materiais necessários e conseguir solucioná-lo. 

O fundamental no sistema educativo é desenvolver o pensamento tecnológico, para 
aplicar o conhecimento na prática. Não é simplesmente por ter um computador que a 

escola e as aulas deixam de ser ultrapassadas.  

 

 

Segundo a autora, as escolas para usarem os artefatos tecnológicos no ensino-

aprendizagem necessitam pensar em seus problemas para que a chegada dos computadores e a 

internet não seja mais um problema para a escola. A educação tem que pensar nos problemas 

e nas soluções necessárias para aplicar o conhecimento em sua prática. Portanto, o professor 

não é apenas o organizador do processo de aprendizagem como se deseja, ele é, 

principalmente, o mediador das ações dos alunos. 

A chegada das novas tecnologias tem provocado questionamentos dos métodos da 

prática educacional. Pois, essas podem provocar uma mudança de paradigma pedagógico, de 

uma tradição transmissiva para uma ação construtiva. 

Observa-se, no entanto, que os recursos tecnológicos mudam constantemente, 

mas, são os educadores que determinarão o uso que será feito deles. É preciso ter em mente 

que as inovações tecnológicas não significam inovações pedagógicas, sempre vai depender do 

contexto no qual o instrumento é / ou está sendo utilizado. 

 Na escola podemos ver a utilização de data show como uma nova tecnologia, 

muitas vezes, em práticas metodológicas exageradas, apenas como transmissor e não como 

mediador de um conhecimento que nada acrescentará ao aluno. A chegada dos computadores 

no ensino-aprendizagem visam também, uma nova abordagem metodológica, reconhecendo 

que os assuntos de uma determinada disciplina da grade curricular são desenvolvidos também 

através do computador. Sendo assim, salienta Borges (apud SILVA, 2001, p. 83) que 

 

a informática na educação caracteriza-se pela utilização da informática através de 

softwares desenvolvidos para propiciar suporte à educação como os tutoriais que, 

em geral, trazem características lineares de aprendizagem.  

 

                                                
3 Inés Aguerrondo, é uma socióloga argetina com mais de 30 anos de carreira na educação pública. Foi 

consultora do Banco Mundial e da Organização dos Estados Americanos e subsecretária do Ministério de 

Educação e Cultura argentino nos anos 1990, de onde comandou importantes reformas no sistema de ensino em 

seu país. 

 



22 

 

Nesse sentido, a informática na educação significa o desenvolvimento do 

conteúdo de disciplinas curriculares por intermédio do computador, utilizando softwares 

educativos. Por exemplo, o conteúdo de uma determinada série pode ser desenvolvido 

integrando o computador aos métodos tradicionais que o professor usa. No entanto, isso pode 

ser feito pelo próprio professor da disciplina, como por um especialista em informática, cuja 

missão é desenvolver as atividades de uso de computador na escola.  

    Em geral, a presença do especialista em informática tem sido adotada por 

escolas que desejam ter o computador implantado nas atividades educacionais, mas não estão 

interessados em resolver as dificuldades que a inserção do computador causa, como a 

alteração do plano de aulas ou, investir na formação dos professores das disciplinas. Chega o 

computador, mas precisa chegar também quem saiba usar didaticamente o artefato para o uso 

didático com os saberes escolares e os saberes que chegam à sala de aula, independente dos 

conteúdos programáticos. 

Significa dizer que há um uso inadequado e um adequado para explorar o 

potencial do artefato. Isso abrange os usos dos conhecimentos curriculares e não curriculares, 

pela mediação mídia-aluno-professor e que, para isso, necessita que haja uma interação. 

Quando isso não ocorre, o objeto passa a ser empregado como a subutilização de um recurso 

tecnológico que não estará inovando a prática pedagógica e não estará havendo interação com 

a tecnologia proposta.  

O sucesso da chegada dos computadores fixos e móveis às escolas tem como 

variáveis: o potencial da máquina e seus acessórios por área de conhecimento, um profissional 

habilitado  e as condições materiais de trabalho de professores e alunos em interação. 
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CAPÍTULO 2 - INSERÇÃO DAS TECNOLOGIAS COMPUTACIONAIS NO 

ENSINO-APRENDIZAGEM 

 

O uso das tecnologias no ambiente escolar é necessário, pois os estudantes estão 

em constante uso dessas ferramentas no seu cotidiano, seja com a utilização da TV, do vídeo, 

do celular, do computador, entre outros multi- meios. Por isso inovar no ambiente escolar é 

indispensável e importante às discussões acerca das tecnologias a serem utilizadas, a partir de 

planejamento, técnicas e metodologias educacionais que promovam a busca pelo ensino-

aprendizado inovador com trocas constante entre educador e educando. 

 A escola possui importante compromisso na formação dos alunos e na 

atualização dos professores na inserção na sociedade da informação, contextualizando com as 

novas demandas, preparando para a vida na era da comunicação global através da tecnologia. 

Segundo Sampaio (1999) há duas formas de se analisar a relação entre o homem e 

a tecnologia. Uma como instrumento de mediação e a outra como ferramenta de 

aprendizagem. Para o mesmo autor,  “ambas as formas de tratar a tecnologia interessam na 

medida em que o professor poderá se utilizar das tecnologias como ferramentas do seu 

trabalho, de orientar a construção do pensamento e do conhecimento de seus alunos” (1999, 

p.32). 

A tecnologia funciona como ferramenta a partir do momento em que ela oferece o 

suporte técnico para a apresentação dos trabalhos que se deseja realizar, ou seja, através de 

programas propostos pode-se organizar e registrar o que se quiser apresentar ou mediar. Ao 

mesmo tempo, em que funciona como suporte, a tecnologia assume também, o papel de 

facilitadora do ensino-aprendizagem, já que propicia o acesso e a mediação ao conhecimento, 

ao aluno e ao professor  

A possibilidade de entender sobre as informações coletadas, analisar as 

descobertas e construir o seu próprio conhecimento, torna o aluno o centro da aprendizagem, 

sendo desta forma, o protagonista o professor, que o tem como objeto da formação e da 

informação na escola. A aplicação das tecnologias no ensino-aprendizagem implica a atitude e 

o comportamento do professor que se coloca como mediador da aprendizagem para que o 

aluno alcance seus objetivos. 

   Para a implantação do computador na educação, segundo Valente (1998) “são 

necessários, basicamente, quatro ingredientes: o computador, o software educativo, o 

professor capacitado para usar o computador como meio educacional e o aluno. Todos eles 

têm igual importância”. 



24 

 

 

Com essa posição, o autor destaca que a implantação do computador no espaço 

escolar contribui para um redimensionamento das relações entre as pessoas em geral. A 

utilização do computador de forma eficiente faz com que as pessoas se envolvam em ações, 

propiciando o engajamento de alunos e professores em atividades socialmente relevantes. 

A escola que possui acesso à aplicação das ferramentas tecnológicas, através do 

computador, abre um leque de possibilidades de diferentes maneiras. Portanto, o presente 

tópico abordará a inserção das tecnologias nas escolas e as demandas à docência com as TIC. 

 

2.1 O papel das escolas na atual sociedade 

 

A escola atualmente está inserida numa sociedade global da informação com uma 

presença crescente e constante de diversas tecnologias próprias para a informação na vida 

diária dos indivíduos. Em sua atuação, a escola continua ainda entre a forma de repassar 

informações e construí-las em hiperlinks e, ainda a responsabilidade de ser um serviço social 

integrado à sociedade, envolvendo diversas necessidades básicas de condições para tal 

missão. 

Moraes (1997, p.27) afirma que 

 

para educar na era da informação ou na sociedade do conhecimento é necessário 

extrapolar as questões de didática, dos métodos de ensino, dos conteúdos 

curriculares, para poder encontrar caminhos mais adequados e congruentes com o 

momento histórico em que estamos vivendo. 

 

 

É importante que o professor tenha clareza do papel das tecnologias enquanto 

instrumento que o ajudam a construir as maneiras de o aluno pensar e aprender a lidar com 

elas como ferramentas de trabalho. Isso nos leva a perceber que a mudança não é 

simplesmente instalar computadores nas escolas. É preciso repensar, de acordo com Valente 

(1999, p.8),  

A questão da dimensão do espaço e do tempo da escola. A sala de aula deve deixar 

de ser o lugar das carteiras enfileiradas para se tornar um local em que o professor e 

alunos podem realizar um trabalho diversificado em relação ao conhecimento. O 

papel do professor deixa de ser o de ―entregador de informação, para ser o de 
facilitador do processo de aprendizagem. O aluno deixa de ser passivo, de ser o 

receptáculo das informações, para ser ativo, aprendiz, construtor do seu 

conhecimento. 

 

Diante dessa realidade, reconhecemos que o uso da tecnologia propicia ao homem 

o desenvolvimento de suas capacidades intelectuais e sociais, que a presença de recursos 
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tecnológicos na sala de aula amplia os horizontes dos alunos, levando-os a apertar relações 

com fatos reais.  

Não podemos negar a presença das novas tecnologias da informação e da 

comunicação na sociedade atual. Cabe à escola e aos professores  que desempenham seu 

papel frente a estes recursos, contribuir para a formação dos indivíduos, preparando-os para o 

pleno exercício da cidadania. É fundamental que a escola, o professor e o aluno, tenham 

clareza de quais são os fins ou os motivos da atividade de ensino-aprendizagem, 

contextualizem seus objetivos, definam as ações e procedimentos necessários para atingir 

esses fins e considerarem os recursos tecnológicos para o trabalho escolar, partindo de uma 

análise crítica da realidade, criando condições para a formação da consciência crítica 

comprometida com a transformação da sociedade. 

 

2.2 - A docência e suas demandas com  as tecnologias computacionais 

 

Kenski (2007, p.19) diz que, desde que as tecnologias de comunicação e 

informação começaram a se expandir pela sociedade, aconteceram muitas mudanças nas 

maneiras de ensinar e aprender. Prova disso é a expansão do ensino a distância, 

potencializado ainda mais com as TIC, que ampliam as possibilidades de ensino para além do 

curto e delimitado espaço de presença física de professores e alunos na mesma sala de aula. 

Ressalta que a grande revolução do ensino não se dá apenas pelo uso mais intensivo do 

computador e da internet, mas é necessário organização de experiências pedagógicas em que 

as TIC possam ser usadas em processos cooperativos de aprendizagem, valorizando o diálogo 

e participação de todos os envolvidos. 

As TIC exigem transformações não apenas nas teorias educacionais, mas na 

própria ação educativa e na forma como a escola e toda sociedade percebem sua função na 

atualidade. Desta forma, as tecnologias não devem ser vistas como apenas mais um modismo, 

mas com a relevância e o poder educacional transformador que possuem, sendo preciso que se 

reflita sobre o processo de ensino de maneira global. 

De acordo com os PCN
4
 (1998, p. 153):  

 

As TIC podem ser utilizadas para realizar formas artísticas; exercitar habilidades 

matemáticas; apreciar e conhecer textos produzidos por outros; imaginar, sentir, 

observar, perceber e se comunicar; pesquisar informações curiosas etc., atendendo a 

objetivos de aprendizagem ou puramente por prazer, diversão e entretenimento. Por 

isso, na medida do possível, é importante que os alunos possam fazer uso dos 

                                                
4 Parâmetros Curriculares Nacionais que estabelecem uma referência curricular e orientam o uso didático das 

tecnologias em educação. 
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computadores tendo propósitos próprios, fora do horário de aula ou quando 

terminarem a proposta feita pelo professor. 

 

 

O uso da tecnologia da informação no processo de ensino-aprendizagem cria 

novas condições de produção do conhecimento. Mas para que seja utilizada em favor da 

educação, faz-se necessário que, se provoque a conscientização dos responsáveis pela 

construção e aplicação dos projetos de ensino-aprendizagem. Desta forma, haverá a 

reformulação na sala de aula e este ambiente será utilizado como espaço metodológico, sendo 

possível realizar a avaliação deste processo centrando-o no aluno e não no recurso que está 

sendo utilizado. Exemplo disto é o computador nas escolas brasileiras. 

Tanto os professores da rede pública, quanto os da rede privada, ao serem 

questionados sobre a prática na utilização dos equipamentos tecnológicos, afirmam saber 

manuseá-los. Acreditam que estes recursos possam auxiliá-los em sua prática docente como 

meio de propagar as informações e; se declaram atualizados com as novas tecnologias e 

concordam que o uso dos recursos tecnológicos, no ambiente escolar, auxilia o aprendizado 

dos alunos. 

Para tal desafio, é necessária uma estrutura complexa, tanto técnica como de infra-

estrutura e pedagógica, para um melhor aproveitamento de tais recursos. Os professores da 

rede privada são orientados a se aperfeiçoar no uso destes equipamentos e os têm a 

disposição, não somente nos laboratórios de informática, mas também, em salas de aula para 

uma maior interação entre o professor e o aluno através dos conteúdos abordados. 

É preciso oportunizar o ensino e a internet como uma fonte quase abundante de 

fontes de pesquisa na docência, tanto para o aluno como para o professor. Mas, para que se 

faça um bom proveito desta ferramenta, é preciso que estejam claros os objetivos da 

investigação. É necessário o professor discutir com os alunos onde encontrar fontes de 

pesquisas seguras e confiáveis. Além disto, é preciso que o professor ajude os estudantes a 

refletir sobre o conteúdo disponível, que debatam qual o nível de exposição adequado nos 

sites de relacionamentos e de pesquisa, lembrando que cada um é responsável por aquilo que 

publica. 

Em muitas escolas, os computadores permanecem a maior parte do tempo em 

salas criadas especificamente para aulas de informática, sem que haja a inclusão de projeto 

pedagógico ou ao planejamento do professor, que chega a dizer que não sabe utilizar tal 

objeto. 
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É importante salientar que o papel do professor na era da informática é dar sentido 

ao uso desta tecnologia, produzindo conhecimentos com base em várias possibilidades. É 

possível, por exemplo, estimular o raciocínio lógico com jogos virtuais ou criar páginas na 

internet para os alunos publicarem seus textos. Mas, o que realmente ocorre através do 

aprimoramento do conhecimento com a utilização desta nova tecnologia é a sincronia dos 

projetos pedagógicos da sala de aula com a execução dos mesmos nas salas de informática. 

Isto possibilita que todos os professores reservem períodos para a sua própria formação digital 

e utilizem os recursos discutindo as suas aplicações no desenvolvimento do projeto 

pedagógico da escola. 

Alguns professores não estão reconhecendo a existência de tecnologias como a 

televisão, o vídeo, o telefone, o computador e o cinema, e o que vem ocorrendo é que 

 

as práticas docentes recebem o impacto das novas tecnologias da comunicação e da 

informação, provocando uma reviravolta nos modos mais convencionais de educar e 

ensinar, justificando assim a “resistência” dos professores e especialistas de 

educação ligados ao setor escolar que expressam dificuldade em assumir, teórica e 

praticamente, disposição favorável a uma formação tecnológica. (Libâneo, 1998, 

p.67) 
 

Segundo o autor, essa resistência ocorre por causa da visão tecnicista do uso do 

computador herdada do regime militar, pelo medo que o professor tem de ser substituído pelo 

computador e equipamentos eletrônicos, medo de perder seu posto de trabalho, por terem 

duvidosa formação cultural e científica que não inclui tecnologia.  

De acordo com Fortes da Silva (2012) as exigências atuais à docência, demandam 

novos saberes ao repertório de saberes do professor, sendo estes: saberes informáticos e 

didáticos informáticos. O primeiro a autora, se refere quando o docente se deparar com o 

instrumento informatizado que chega às escolas, necessita de disposições para conhecer o seu 

potencial e os comandos. O segundo é quando ele se envolve no uso do computador com os 

alunos, pois é desafiado em seus saberes ao manipular os programas, ao planejar e provocar 

aprendizagem na sala de aula. A autora afirma que o conhecimento não está somente no 

professor, mas em leituras e em trocas com muitos em redes de informação, em livros digitais 

de acesso na escola ou em casa, em Lan Houses, na internet e na Web
5
. 

Para tal questão, as demandas aos saberes docentes para as práticas exitosas com o 

artefato computacional exige se repensar a formação inicial e continuada nas escolas e 

sistemas de ensino.

                                                
5
 Web é parte da Internet. Ela usa a Internet como meio de transmissão, sendo que, a World Wide Web utiliza 

hipermídia, um dos muitos serviços oferecidos na Internet.  
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CAPÍTULO 3 - OPÇÕES  METODOLÓGICAS 

 

 A investigação tem por objeto a experiência dos professores com o artefato 

computacional na busca do êxito no ensino-aprendizagem. 

 Teve por opção o método qualitativo exploratório, segundo Marconi e Lakatos 

(2008) pela atualidade do objeto, com a construção de dados com  questionários aplicados aos 

professores que buscam o êxito do uso do computador na sala de aula, em campo de 

referência da educação, no Estado de Pernambuco, na cidade de Garanhuns. 

 

3.1 - Método 

 

  O método caracteriza-se qualitativo exploratório devido à complexidade do objeto 

de investigação e sua atualidade, sendo um fenômeno em crescente estudo acadêmico. 

Concebe-se a pesquisa qualitativa exploratória conforme Marconi e Lakatos (2008, 

p.71),quando essas autoras destacam que: 

 

São  investigações de pesquisa empírica cujo objetivo é a formulação de questões ou 

de um problema, com tripla finalidade: desenvolver hipóteses,aumentar a 

familiaridade do pesquisador com o ambiente,fato ou fenômeno para a realização de 
uma pesquisa futura. 

 

 As autoras deixam claro, que a pesquisa exploratória tem uma das finalidades de 

desenvolver hipóteses. De acordo com esse conceito, este método será o eixo norteador de 

estudo nessa pesquisa, em que o instrumento da pesquisa será o questionário aplicado aos 

docentes indicados no nosso campo de estudo.  

Segundo Mattar (2001), a pesquisa exploratória visa prover o pesquisador de 

maior conhecimento sobre o tema ou problema de pesquisa em questão. Diante do exposto, 

este tipo de pesquisa é o melhor para ser desenvolvido no presente estudo, pois o 

conhecimento amplo do tema e do problema é de fundamental importância para que os 

objetivos sejam atingidos. Além disso, em função do problema de pesquisa e fatores como o 

tempo em que será realizada a pesquisa, há uma influência sobre a escolha deste tipo de 

pesquisa. 

O estudo exploratório será constituído de pesquisas de natureza qualitativas, que, 

ainda segundo Malhotra (2001), é baseada em pequenas amostras que proporciona melhor 

visão e compreensão do contexto do problema.  
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Essa pesquisa envolve também, um levantamento bibliográfico, questionários com 

pessoas que tiveram (ou têm) experiências práticas com o uso do artefato computacional no 

ensino-aprendizagem. Dessa forma, este tipo de estudo visa proporcionar um maior 

conhecimento para o pesquisador acerca do assunto.  

 

3.2 - Estratégias 

 

Pesquisa de campo visa “conseguir informações e/ou conhecimentos acerca de um 

problema para qual se procura uma resposta, ou de uma hipótese que se queira comprovar” 

(Marconi e Lakatos, 2008, p.69). O campo de pesquisa selecionado foi um ambiente de 

ensino, com  professores indicados pela coordenação, sendo este uma  escola estadual de 

referência, na cidade de Garanhuns.  

Os participantes são professores efetivos do Estado, atuando na docência e 

indicados pela escola, como sendo aqueles que solicitam artefatos computacionais para uso 

complementar as suas aulas presenciais.   

A amostra de estudo na Escola foi com 6 professores. O instrumento pelo qual 

tivemos acesso a informação desejada foi do  tipo questionário, com questões fechadas e 

abertas, tendo como roteiro temático: a) identificação da escola, os níveis de ensino e 

quantidade de estudantes por turma; b) identificação dos professores, grau de escolaridade, 

tempo em docência; c) informática na educação, infra-estrutura do laboratório objetivo saber 

quantas máquinas possuem e estão funcionando, se o ambiente encontra-se em bom uso; d) 

visão do professor sobre a Informática educativa e como eles qualificam a estrutura física e 

pedagógica do Laboratório de Informática ( apêndice 1). 

 

3.3 - Interpretação dos dados  

 

Os dados serão agrupados por blocos de sentidos, adaptando a teoria da Análise de 

Conteúdo (BARDIN, 1988). Para isso, seguimos os seguintes passos: 

a) Leitura dos dados e sua tabulação; 

b) Leitura das respostas e a formação de blocos de sentido nas falas dos professores 

participantes; 

c) Relação dos blocos de sentidos com as teorias que embasam o significado que as falas 

proporcionam ao leitor. 

Por fim, redigiu-se o texto a seguir, sobre a compreensão do objeto de estudo. 
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CAPÍTULO 4 - USOS DOS COMPUTADORES NO ENSINO-APRENDIZAGEM 

COMO RESULTADOS DA PESQUISA 

 

A análise dos dados construídos durante o estudo foi guiada pelos objetivos 

específicos da pesquisa. Com base nos dados será realizada uma categorização segundo as 

variáveis apresentadas na análise dos conteúdos de sentidos. Após tal categorização, 

realizaremos uma análise qualitativa, fundamentada nas respostas dos participantes docentes. 

O campo de estudo possui nível de ensino fundamental e ensino médio. No ensino 

fundamental possui 315 alunos e no ensino médio 215 alunos. A sala de aula comporta em 

média 35 alunos. A escola também possui biblioteca e sala de leitura com computadores e 

acesso à internet. 

Os computadores no traz possibilidade de interação ensino, tornando-se as aulas 

dinâmicas e atrativas facilitando na construção do conhecimento. 

 

4.1 - Caracterização dos participantes e da escola 

 

Os seis professores selecionados nesse campo de estudo, somente 03 foram 

participantes, pela agilidade em atuar na pesquisa. Os docentes pertencem a uma escola 

estadual de referência no Ensino Fundamental e Médio, na cidade Garanhuns, agreste de 

Pernambuco.  

Os primeiros dados colocados foram para identificar o perfil do professor, 

respondendo assim  sobre a formação, tempo na docência e uso do computador em sala de 

aula e em casa. 

 

Tabela 1. Identificação do Professor 

Grau de 

instrução 

Qtde  Tempo em docência Qtde Usa computador em casa Qtde  

Graduado  4  ┤ 8 1 Sim 3 

Pós –graduado 3 8  ┤10 1 Não - 

Mestre  - 10 ┤16 1 - - 

 

Nessa tabela, os professores mostraram que desenvolvem e utilizam o computador 

em casa, na elaboração de atividades, em pesquisas, redes sociais e para se informar sobre 

assuntos ligados a atualidade e até mesmo leitura de  jornais.  

Para utilizar a informática no ensino-aprendizagem, o professor A1 precisou de 

conceitos básicos de computação e o professor A2 precisou fazer pesquisas na internet em 
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vários textos. Esse último professor destacou que aprendeu com pesquisa na internet e várias 

práticas testadas em sala de aula e teorias lidas. O professor A3 usa o computador em casa 

para assuntos da atualidade e para atividades escritas e orais dentro da sala de aula. 

  A visão do professor sobre as condições do uso da  informática educativa no 

ensino aprendizagem foi destacada quando respondeu sobre como qualifica a estrutura física 

do laboratório de  Informática. Nesse tópico citou como se encontrava a estrutura do 

laboratório de informática da referida escola. Dois professores falaram que o ambiente 

informatizado de ensino é ventilado e iluminado, somente um disse que não. Mas todos 

concordam que o laboratório encontra-se em bom  estado para o uso.  

Quanto as condições de uso com os alunos, dois responderam que comporta todos 

os alunos na sala, mas um disse que não, sendo possível o professor se locomover entre os 

alunos para dois dos três professores que responderam as perguntas da pesquisadora. 

 O ambiente informatizado possui um data show, internet, uma impressora com 

disponibilização de cartucho quando necessário pela escola e multimídias, a chave  é de fácil 

acesso ao laboratório. Quanto a projeto pedagógico da escola, dois responderam que 

desconhecem e um o conhece. Os três entrevistados utilizam o computador em projetos 

didáticos, sendo essas experiências socializadas por dois deles com os demais pares na escola. 

 

4.2- Usos exitosos com as tecnologias disponíveis na escola 

 

Segundo os professores entrevistados está ocorrendo a integração dos objetivos e 

temas disciplinares com a utilização do computador como suporte pedagógica.  O professor 

A1 está providenciando a elaboração de slides interativos. O professor A2 a aula decorre com 

mais interatividade. O professor A3 trabalhou diversos temas assistindo vídeos, escutando 

músicas, lendo artigos sobre diversos o assuntos etc. 

 

Quadro 1 - Saídas construídas como práticas exitosas 

Professor  Motivo 

A1 Raramente utiliza o Laboratório de 

Informática, usa em atividade de casa 

A2 Pesquisa em duplas 

A3 Trabalho em dupla e trio  
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  O quadro 1 mostra que, dois dos três professores, usam com  freqüência os 

computadores  com seus alunos, sendo de pouco uso para um deles, possivelmente trabalham no ensino 

com atividades de pesquisa e o utilizando-o  em sua casa para uso de  tarefas diárias. 

       Os professores trabalham os conteúdos curriculares, complementando na sala de aula 

com pesquisas no laboratório de informática, pois consideram que  isso melhora a capacidade de 

aprendizagem do aluno. Argumentam que a internet possui diversas ramificações de informações e uma 

pesquisa bem explorada fará com que os alunos jamais esqueçam os conceitos trabalhados, por que o 

cérebro possui uma capacidade de armazenamento de imagem infinita, e o monitor do computador 

transmite uma sensação de realidade e prazer que uma pesquisa bem explorada será facilmente assimilada 

ao longo da formação de um aluno, desde sua infância até a faculdade. 

 

Quadro 2. Relação uso do computador com o quantitativo de alunos da sala de aula 

 

Professor  Motivo 

A1 Rodízio 2 ou 3 por computador 

A2 Não utilizo 

A3 2 ou 3 por computador 

 

O quadro 2 descreve que o laboratório de informática não comporta todos os 

alunos por computador, pois a quantidade de alunos é maior que a quantidade de 

computadores disponibilizados no laboratório. Os docentes  colocam seus alunos em duplas 

ou trios fazendo rodízios.  

A importância do professor nesse processo é didática, explorando o potencial do 

artefato para o ensino-aprendizagem. Assim como, a importância do computador e a do 

próprio aluno, pois a mediação cria e possibilita de criação de conhecimento por parte dos 

discentes através das abordagens computacionais. Desta forma, nesse processo, o docente  

assume a forma de  mediador  do conhecimento, como trata Masetto (2000, p.142, apud 

BATISTA). 

 
O professor assume também uma nova atitude. Além de especialista com 

conhecimentos e experiências a comunicar, ele desempenhará o papel de orientador 

das atividades do aluno, de consultor, de facilitador da aprendizagem do aluno, 

desempenhará o papel de quem trabalha em equipe, junto com o aluno, buscando os 

mesmos objetivos; numa palavra, desenvolverá o papel de mediação pedagógica. 

 

Sua função é por em pratica seus projetos e planos de aula e auxiliar a forma que 

os alunos utilizam a máquina,  cuidando para que eles não fujam do proposto, mas frisando 

também sua liberdade para com as formas de pesquisa e onde pesquisar. É certo que o 

professor não perdeu espaço e sim ganhou novas responsabilidades, uma vez que o 
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computador  é visto como uma ferramenta pedagógica e, se ele entender que faz parte do 

processo, terá este bem como outros recursos emergentes como auxiliares de suas aulas. 

 

Quadro 3. Freqüência com que seus alunos realizam suas atividades no laboratório 

Professor  Motivo 

A1 Bimestral 

A2 Raramente 

A3 Diária 

 

O quadro 3  visualiza a frequência com que os professores  utilizam o laboratório 

de informática para trabalhar alguma atividades com os alunos. Essa intensidade variava entre 

uso diário, bimestral e raramente. O uso exitoso da tecnologia não foi vivenciado pela 

intensidade da frequência do suporte no ensino-aprendizagem, mas pela satisfação dos 

professores  e alunos na atividade. Portanto, para o Proinfo (2007), a meta era “promover o 

uso pedagógico da informática na rede pública de educação básica”. Nesse sentido, constata-

se que existe o uso exitoso do artefato na escola pesquisada.  

 Conforme  Amaral ( 2009, p. 23) destaca 
                                                                         Não adianta instrumentalizar. O computador já é uma realidade na escola, mas o 

problema fundamental é que o professor não utiliza o recurso como instrumento 

didático. (...) O que o professor precisa não é de um treinamento para dominar as 

tecnologias da informática. Mas para aprender como usar esses recursos. 
 
 

Assim, se não houver um uso proveitoso das tecnologias, elas acabarão sendo 

utilizadas como meros aparatos tecnológicos, sem  inter-relação com o conteúdo. No entanto, 

para que o uso das TIC esteja a serviço dos conteúdos, é necessário que os professores tenham 

tempo para preparação das aulas e sejam capacitados para a utilização adequada das 

ferramentas.  

Quadro 4 - Softwares utilizados na sua atividade 

Professor  Motivo 

A1 - 

A2 Linux educativo   

A3 Word/Power point  

 

Conforme os dados apresentados no quadro 4, os professores não destacaram os 

softwares do  kit Proinfo ou do Aluno Conectado. Isso leva a compreender que o uso é 

limitado, mesmo considerando-o exitoso.  

Entretanto, os professores mencionaram que  utilizavam softwares educativos nas 

suas aulas, os quais vem no programa do Linux educacional, que está instalado nas máquinas 
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do Laboratório de Informática. Mas não os especificaram, mencionaram que utilizam nas sua 

atividades os programas Word (editor de texto)  e Power Point como ferramenta de 

apresentação de slides. 

Os professores apresentam seus conteúdos em slides aos alunos. Entretanto, 

concebe-se na área pedagógica que o diferencial estará na maneira em que esta atividade é 

feita, na capacidade de contextualização que o professor terá. Debates, textos, painéis, 

atividade extraclasse e outras atividades podem ser utilizados como meios e instrumentos de 

aprendizagem a partir deste determinado recurso. 

Quadro 5 - Artefato  utilizado no ensino-aprendizagem 

Professor  Motivo 

A1 - 

A2 Data show 

A3 Data show em sala torna as aulas mais dinâmicas 

 

No quadro 5, os professores mencionaram que o artefato utilizado no ensino 

aprendizagem é o data show, pois torna as aulas mais dinâmicas e atrativas. Conforme 

Carneiro (2002, p. 49 apud BATISTA). 

 
Outros recursos amplamente utilizados na escola, como a lousa e o giz, o livro 

didático, o lápis, a linguagem e a exposição oral e também a própria escola enquanto 

instituição, fazem parte da tecnologia na educação, juntamente com a TV, o 

retroprojetor, o vídeo e computador; tecnologias que podem ser utilizadas como 
recurso para favorecer e estimular a aprendizagem. 

  

As tecnologias, quando inseridas no âmbito escolar contribuem para a 

transformação nas formas tanto de ensinar, quanto de aprender. O uso destas tecnologias 

auxilia para uma mudança nas aulas, tornando-as mais atrativas, eficientes e participativas, 

mudando metodologias. 

Quadro 6. Dificuldades encontradas na área de informática educativa da sua escola 

Professor  Motivo 

A1 Acesso a sala de informática e quantidade de monitores  

A2 Nenhuma 

A3 Interação com a tecnologia e os alunos para a aprendizagem coletiva 

 

Conforme as dificuldades encontradas em relação a informática na escola, no 

quadro 6, um professor mencionou que em acesso a sala de informática, mas que a quantidade 

de monitores não é suficiente para um trabalho de maior qualidade de aprendizagem. Aqueles 

alunos que sabem utilizar o computador monopolizam a atividade, não colaborando para auto 
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estima do seu colega. O outro professor acrescenta que a dificuldade encontrada é a interação 

com a tecnologia e a interatividade com alunos para uma aprendizagem coletiva. Constatou-se 

que os professores, além de planejar, executar e avaliar o ensino, preocupa-se com as relações 

entre os alunos na mediação mídias e conhecimento. 

   Pais (2002, p. 144  apud  BATISTA ) destaca que: 

 
O sucesso do uso do computador como uma tecnologia que pode favorecer a 

expansão da inteligência depende da forma como ocorre a relação entre o usuário e 

as informações contidas por ele utilizado. Quanto mais interativa for essa relação, 

maiores serão as possibilidades de enriquecer as condições de elaboração do saber. 

 

Nessa perspectiva, a interatividade enriquece a aula e é crucial à participação do 

aluno nas atividades propostas pelos professores, almejando uma escola comprometida não 

apenas com a transmissão de conteúdos, mas um espaço de apropriação de informações, 

exigindo dos professores uma atitude corajosa para trabalhar a partir do inédito e do 

desconhecido. 

Quadro 7 – Uso dos livros didáticos e de softwares 

Professor  Motivo 

A1 Raramente 

A2 Às vezes 

A3 Sim  

 

Os professores destacaram que os livros didáticos trazem sugestões de atividades 

utilizando softwares, mas não falaram quais softwares e quais atividades são sugeridas nos 

impressos. Esses softwares, no entanto, não são utilizados em sala de aula informatizada. Os 

professores usam os programas que conhecem e sentem segurança em usar com os alunos. 

 

Quadro 8. Processo ensino-aprendizagem no ambiente informatizado. 

Professor  Motivo 

A1 Sim, estimula a aprendizagem 

A2 Sim facilita a aprendizagem do aluno 

A3 Utilizo isso como quebra da rotina da sala de aula, como meus alunos 

convivem muito com a área da informática isso ajuda, mas o resultado de 

aprendizagem se compara a outras aulas que preparo. 

 

Os professores mencionaram no quadro 8 que o processo de ensino aprendizagem 

em um ambiente informatizado estimula e facilita a aprendizagem do aluno. Mas, um outro 

professor utiliza o ambiente como quebra de rotina da sala de aula, por que os alunos 

convivem muito com as tecnologias e isso auxilia o processo ensino-aprendizagem. 
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Sobre o uso do computador Kenski (1998) diz que o computador, além de renovar 

o processo ensino-aprendizagem, vai propiciar o desenvolvimento integral do aluno, 

valorizando o seu lado social, emocional, crítico, imaginário, deixando margens para 

exploração de novas possibilidades de criação. Portanto, a informática, serve para explorar 

novas possibilidades pedagógicas e contribuir para uma melhoria do trabalho docente em sala 

de aula, valorizando o aluno como sujeito do processo educativo. 

 

Quadro 9. Sugestões para o êxito das atividades relacionadas à  área de informática educativa 

Professor  Motivo 

A1 Vários  programas deveria ser introduzido para facilitar a prática docente 

A2 Ter horários mais acessíveis sem ser contra turno e a linguagem coloquial para 

melhorar entendimento. 

A3 - 

 

No quadro 9, os professores responderam que  há sugestões para a melhoria das 

atividades relacionadas à área de informática educativa. O professor A1 mencionou que 

deveria ser introduzido vários programas educativos para facilitar a prática docente. Outro 

professor sugeriu que tivesse aula de informática no contra turno e que usasse de uma 

linguagem simples e o conhecimento prévio do aluno para melhor entendimento do assunto.  

Os docentes ainda não estão envolvidos  com o laboratório de informática.A 

utilização das novas ferramentas pedagógicas está ocorrendo de forma lenta, como Carneiro 

(2002, p.51 apud BATISTA) relata: “os recursos tecnológicos são introduzidos no ambiente 

escolar sem que haja uma discussão sobre os critérios e objetivos de utilização pedagógica 

desses por parte dos professores e coordenadores das escolas.” 

É importante destacar que não basta simplesmente inserir, sem critérios, os 

recursos tecnológicos no dia-a-dia da sala de aula, os alunos não determinarão a ação, pois a 

maneira como esta inserção é feita influencia diretamente no bom aproveitamento de 

professor e aluno, de tais recursos. 
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CAPÍTULO 5 - CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O objetivo geral desta pesquisa foi investigar o uso exitoso das tecnologias 

 empregadas pelos docentes no ensino-aprendizagem, identificando esses usos com os 

computadores fixos no campo de estudo. Nesse sentido, levantamos um trabalho de pesquisa 

sobre o uso dos artefatos computacionais no âmbito escolar, para facilitar e ampliar o campo 

de conhecimento dos professores e da pesquisadora, fazendo que conheçam o cotidiano 

instituído no âmbito escolar. Aconselha-se, se possível, que os participantes possuam 

habilidades e possam socializar essa pesquisa na instituição, envolvendo seus pares na 

experiência participativa do aprendizado sobre o cotidiano escolar. 

Com os resultados obtidos, a partir do questionário, conseguimos uma pequena 

amostra do que ocorre no uso dos artefatos computacionais na escola e das novas ferramentas 

como pedagógicas, sendo estas: o computador, o laptop, os programas educacionais e os 

projetores de imagens, dentre outros recursos disponíveis na escola. 

Os resultados mostram que as professoras buscam utilizar os recursos 

tecnológicos em sala de aula na busca de experiências exitosas. O uso do computador, por 

exemplo, contido nas TIC, ainda está distante da prática cotidiana da sala de aula, de ter cada 

aluno conectado a um computador ou ao seu netbook na realização de experiências em tempo 

real. O seu uso ainda não está efetivado como recurso metodológico de ensino-aprendizagem 

na prática das professoras por diferentes motivos, como exemplo: o tempo para planejamento, 

oportunidades para capacitação, tempo restrito de aulas e muitas atividades com tempo curto. 

Os docentes admitem usar o computador e a internet para preparar suas aulas, expor algum 

vídeo, mas ainda não conseguem utilizar pedagogicamente as ferramentas nas atividades de 

sala de aula e, os mais conservadores, tem ainda a dificuldade de interação homem-máquina. 

Diante do contexto apresentado para que as tecnologias na escola sejam usadas 

com êxito e de forma eficiente a favorecer a construção do conhecimento do aluno, é preciso 

que a escola se sinta também responsável pela habilitação de seus professores. Percebemos a 

necessidade de apoio pedagógico aos professores com o uso das tecnologias, além do técnico, 

para viabilizar o uso da informática no contexto de sala de aula. 

É importante que o professor saiba quais recursos tecnológicos estão disponíveis 

na máquina, quais serão usados e o que eles podem buscar e oferecer ao alunos no processo 

ensino-aprendizagem. Para isso, deve induzir o aluno na busca pela aprendizagem, 

direcionando-o com questionamentos e propondo desafios para que o mesmo possa construir 

seu conhecimento. Percebemos que as tecnologias quando utilizadas de maneira adequada 
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promovem mudanças de atitudes tanto nos professores quanto nos alunos, favorecendo o 

processo de aprendizado significativo do conteúdo vivenciado. 

Os docentes em suas atividades desenvolvem habilidades com computadores 

portáteis, data show e computadores fixos, pois estão presentes no seu cotidiano. Na escola 

podemos ver a utilização de data show como uma nova tecnologia, muitas vezes, em práticas 

metodológicas como transmissor e não como mediador de um conhecimento ao aluno. Diante 

da convivência com as diferentes ferramentas tecnológicas, os professores fazem uso para 

comunicar-se por telefone celular e e-mail, utilizando, ainda, redes de relacionamento e 

ambientes virtuais de estudo. Ao mesmo tempo usam para fazer pesquisas para estudo e para 

realizar suas tarefas utilizam mais o computador em casa,  do que na escola, mas, às vezes, 

aquele que usa em casa, o faz também na escola.  

 As saídas construídas pelos docentes com relação à aprendizagem sobre os 

artefatos computacionais foi com pesquisa na internet para planejar suas aulas. Mencionaram 

que usam o computador para se atualizarem, navegando na web e buscando  informações em 

sites educativos. No ensino–aprendizagem acessam mais para digitação de texto no Word e 

tarefas que exija o editor de texto, construção de apresentações de aula em Power Point, 

segundo eles tornam as aulas mais atrativas e dinâmicas, fazendo busca na internet, 

comunicação na Web nas redes sociais, softwares educativos. Considerando o contexto atual 

do uso das tecnologias no ambiente escolar, acredita-se que sua real utilização constitui um 

grande desafio, pois, muitos profissionais resistem à incorporação destas novas ferramentas 

pedagógicas à sua prática. 

A chegada dos computadores portáteis nas escolas públicas, mas especificamente 

na sala de aula, traz novos desafios em relação à formação de professores e de outros 

profissionais, que atuam em diferentes campos das redes de ensino, para que o uso do 

computador nas atividades pedagógicas possa ir além de experiências de professores e se 

torne uma prática da cultura escolar que integre as tecnologias ao desenvolvimento do 

currículo. 

Verificamos que as concepções dos professores em melhorias parte de iniciativas 

para cursos capacitações, mais recursos e novas metodologias e que alguns, utilizam 

freqüentemente, os recursos tecnológicos no seu cotidiano e nas suas atividades docentes. 

Mas seu uso  busca superar os problemas de condições acima de tudo, destacando a 

necessidade de haver cursos de capacitação dentro da formação continuada e na realidade das 

escolas, no qual, segundo os participantes, seriam trabalhadas  novas práticas pedagógicas. 
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O uso dos artefatos computacionais possui desafios para a sua atualização no 

ambiente escolar. Para tal, o professor passa a fazer parte do processo, juntamente com a 

comunidade do meio escolar. Logo, tem-se então a necessidade de que o aluno precisa ser 

orientado, o professor precisa ser capacitado, o técnico precisa referenciar conteúdos e idéias 

aos professores, os diretores devem buscar juntamente com as secretarias de ensino cada vez 

mais recursos para as suas escolas e a educação necessita atualizar-se com todo esse aparato 

de tecnologias de informações e comunicações.  

Sabe-se que uma pesquisa exploratória, ao mesmo tempo que levanta os 

problemas do cotidiano investigado, busca ao longo da interpretação de dados oferecer sua 

compreensão. Entretanto, nenhuma pesquisa consegue esgotar a problemática, sendo 

possibilidade inesgotável para novas pesquisas. 
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APÊNDICE 
              Prezados Professores 

 Estou desenvolvendo uma pesquisa para conclusão do Curso de Licenciatura em Computação. Venho 

através deste questionário construir dados sobre as experiências exitosas dos docentes sobre o uso das 

tecnologias no ensino-aprendizagem. Agradeço sua participação, pois muito contribuirá para a minha 

formação. 

 

I – Identificação da Instituição Escolar  

Unidade Escolar:_________________________________________________________________ 

Tel. institucional:( )__________________ E-mail:_______________________________________ 

Endereço:_______________________________________________________________________ 

Níveis de ensino que a Escola possui: 

Educação infantil/ quantidade de alunos________________________________________________ 

Educação fundamental  (1º e 2º ciclos)/quantidade de alunos _______________________________ 

Educação fundamental (3º e 4º ciclos)/quantidade de alunos _______________________________ 

Ensino médio/quantidade de alunos___________________________________________________ 

Quantidade média de alunos por turma: 

Educação infantil _________________________________________________________________ 

Educação fundamental  (anos iniciais)_________________________________________________ 

Educação fundamental (anos finais)___________________________________________________ 

Ensino  médio____________________________________________________________________ 

Laboratório de Informática: 

Quantas máquinas disponíveis:____________Quantas funcionando:_________________________ 

Internet está interligada nas máquinas: (  ) Sim  (  ) Não Por quê?___________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

Biblioteca e Sala de leitura 

Disponibiliza computadores: (  ) Sim  (  ) Não                  Internet: (  ) Sim  (  ) Não 

 

II – Identificação do Professor 

Dados gerais 

a)Formação acadêmica: ___________________________________________________________ 

b)Tempo dedicado a docência: ____anos de experiência    ______carga horária semanal (h) 

c)Usa o computador/internet em casa (  )Não  (  ) Sim, como: _____________________________ 

______________________________________________________________________________ 

d)Tipo de atividades que desenvolve com o uso do computador em casa:____________________ 

______________________________________________________________________________ 

e)Disciplina que ministra:____________________________série / ciclos:___________________ 

f)Fez algum curso de informática? (   ) sim, ano_______     (    ) não 

Aprendizagem do professor 

Precisou aprender o que de informática para aplicar no ensino-aprendizagem? _______________ 

______________________________________________________________________________ 

Como aprendeu? 

 Com quem aprendeu? 

O que precisa aprender? 

 

III – Visão do professor sobre a Informática educativa: 

Como você qualifica a estrutura física e pedagógica do Laboratório de Informática? 

a) Ventilado (  ) Sim  (  ) Não 

b) Iluminado (  ) Sim  (  ) Não 

c) Comporta todos os alunos da sala de aula (  ) Sim  (  ) Não 
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d) Possibilita ao professor se locomover entre os alunos (  ) Sim  (  ) Não 

e) Possui Data Show (  ) Sim  (  ) Não 

f) Possui impressora (  ) Sim  (  ) Não 

g) Disponibiliza cartucho para a impressora (  ) Sim  (  ) Não 

h) Chave de fácil acesso (  ) Sim  (  ) Não 

i) Possui projeto político pedagógico para o uso (  ) Sim  (  ) Não 

j) Vivencia algum projeto didático com o suporte informático (  ) Sim  (  ) Não 

k) Professores socializam entre seus pares as experiências (  ) Sim  (  ) Não 

l) Máquinas com multimídias (  ) Sim  (  ) Não 

m) Uso da internet pelos alunos (  ) Sim  (  ) Não 

n) Disponibiliza monitor para o laboratório (  ) Sim  (  ) Não 

 

o) Que saídas você construiu para que todos os seus alunos utilizassem a sua atividade no Laboratório 

de Informática?  

 

p)Usando o computador com os alunos, você utiliza algumas saídas para problemas comuns nas escolas. 

Descreva suas soluções para as questões que se seguem. 

Relação de alunos por computador:  

 

q)Freqüência com que seus alunos realizam suas atividades no laboratório: 

 

r)Softwares utilizados na sua atividade (informar os principais softwares utilizados, informando se são do 

Kit do Programa de governo) __________________________________________________ 

 

s)Caso vivencie projetos didáticos com o suporte informático, cite a forma como utilizá-los com os seus 

alunos. 

t)Quais são as principais dificuldades encontradas na área de informática educativa da sua escola? 

 

u)Está ocorrendo a integração dos objetivos/temas disciplinares com a utilização do computador como 

suporte pedagógica? 

Sim (   )  Não (   )   Justifique sua resposta. 

 

v) Os livros didáticos utilizados sugerem algum tipo de atividade utilizando softwares? 

 

x) Você observou melhoria no processo ensino-aprendizagem nesse ambiente?Justifique. 

 

z) Quais são suas sugestões para a melhoria das atividades relacionadas à  área de informática educativa? 

 


