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RESUMO 
 
 

VIEGAS, Maria Keila. O uso do Laboratório de Informática como recurso 
educacional no processo de ensino-aprendizagem.  Monografia (Licenciatura em 
Computação) -- Universidade Federal Rural da Amazônia, Bragança, 2013. 

 
 

Este trabalho objetiva desenvolver ações que habilitem professores a utilizar o 
laboratório de Informática, tendo o computador como instrumento no processo de 
ensino-aprendizagem. Estimulando os professores na busca de práticas de ensino 
que integrem o conteúdo a ser ministrado com o uso do computador, dos alunos dos 
anos iniciais do Ensino Fundamental, em uma intercessão interdisciplinar, que 
analisa como um espaço informatizado se torna um espaço rico e importante no 
processo de ensino-aprendizagem, buscando compreender a importância das 
atividades desenvolvidas neste espaço para a prática docente. Para isso, foi 
elaborado a seguinte questão problematizadora que norteou este trabalho: Como a 
utilização do Laboratório de Informática pode influenciar no processo de ensino-
aprendizagem? A investigação foi realizada durante o primeiro semestre do ano 
letivo de 2013, em uma Escola da Rede Municipal de Cachoeira do Piriá- Pará, com 
professores que atuam nos anos iniciais do Ensino Fundamental. A metodologia 
adotada baseou-se numa abordagem qualitativa e envolveu as seguintes etapas: a) 
estudo teórico e bibliográfico envolvendo artigos, livros e pesquisas publicadas sobre 
a utilização do laboratório de informática como recurso no processo de ensino-
aprendizagem; b) aplicação de questionários e observações que analisaram a 
realidade escolar sobre a utilização dos recursos tecnológicos pelos professores no 
laboratório de informática; c) realização de palestras voltadas para a organização e 
planejamento das aulas desenvolvidas no laboratório de informática e oficinas que 
abordaram softwares educativos e produção textual utilizando softwares e o editor 
de texto (Microsoft Word). Serviram como referenciais teóricos autores como Valente 
(1993, 1999), Sant’Anna (1997), Mercado (2007), entre outros. Esta experiência 
possibilitou compreender que, de modo geral, os professores pesquisados valorizam 
o computador como recurso pedagógico, no entanto, seus conhecimentos sobre o 
uso desse recurso são bastante limitados. Desse modo, sabe-se que esse processo 
não é simples, sendo preciso romper estruturas arraigadas há muito tempo e 
dissolver os medos da utilização das tecnologias digitais. Nessa experiência os 
receios estiveram presentes, mas não se tornaram entraves, porque foram 
substituídos pela curiosidade e vontade de aprender dos professores. 

 

Palavras-chave: Conhecimento. Capacitação de Professores. Laboratório de 
Informática. Processo de ensino-aprendizagem. 

 

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 

 

VIEGAS, Maria Keila. O uso do Laboratório de Informática como recurso 
educacional no processo de ensino-aprendizagem. Monografia (Licenciatura em 
Computação) - Universidade Federal Rural da Amazônia, Bragança, 2013. 

 

 
This work aims to develop actions that enable teachers to use the Computing 
Laboratory, and the computer as a tool in the teaching-learning process. 
Encouraging teachers in search of teaching practices that integrate the content to be 
taught using the computer, the students in the early years of elementary school in an 
interdisciplinary intercession, that looks like a computerized space becomes a space 
rich and important teaching-learning, trying to understand the importance of the 
activities performed in this space for teaching practice. For this, we designed the 
following question problematical that guided this work: How to use the Computer Lab 
can influence the process of teaching and learning? The study was conducted during 
the first semester of the academic year 2013 in a School of Municipal Cachoeira do 
Piriá Para, with teachers working in the early years of elementary school. The 
methodology was based on a qualitative approach and involved the following steps: 
a) theoretical study involving literature and articles, books and published research on 
the use of the computer lab as a resource in the teaching-learning process, b) 
questionnaires and observations that analyzed the school reality on the use of 
technological resources by teachers in the computer lab c) lectures focused on the 
organization and planning of lessons developed in the computer lab and workshops 
that addressed educational software and textual production using software and editor 
text (Microsoft Word). Served as theoretical as authors Valente (1993, 1999), 
Sant'Anna (1997), Mercado (2007), among others. This experience enabled us to 
understand that, in general, the teachers surveyed value the computer as a teaching 
resource, however, their knowledge about the use of this feature are quite limited. 
Thus, it is known that this process is not simple, being necessary to break ingrained 
structures long and dissolve fears the use of digital technologies. In this experience 
the fears were present but did not become obstacles because they were replaced by 
curiosity and desire to learn teacher. 
 

Keywords: Knowledge. Training of teachers. Computer Lab. Learning process. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho teve como objeto de estudo o uso do laboratório de 

informática como recurso educacional no processo de ensino-aprendizagem nos 

anos iniciais do Ensino Fundamental. Considerando que na educação de crianças 

nos anos iniciais existe uma variedade de propostas embasadas em concepções e 

práticas distintas. Nesse sentido, a exploração das tecnologias da informação e 

comunicação pode ser utilizada como recurso de apoio ao processo de ensino-

aprendizagem, em uma proposta de ação educativa comprometida com uma 

educação de qualidade. 

Para tanto, durante a pesquisa observou-se a necessidade de orientar os 

professores sobre como utilizar tais tecnologias como recurso no processo de 

ensinar e aprender de modo seguro e capaz de transformar as informações em 

conhecimento. Surgindo a questão principal deste trabalho: como a utilização do 

laboratório de informática pode influenciar no processo de ensino-aprendizagem? O 

laboratório de informática propõe novas práticas pedagógicas que abrem espaço 

para o trabalho em conjunto, ou seja, a partilha na construção do conhecimento, 

onde o professor é o mediador, que contribui para que haja o ensino e aprendizado 

de maneira lúdica utilizando como apoio os recursos tecnológicos. 

 
A introdução da informática na educação, segundo a proposta de mudança 
pedagógica, como consta no programa brasileiro, exige uma formação 
bastante ampla e profunda dos educadores. Não se trata de criar condições 
para o professor simplesmente dominar o computador ou o software, mas 
sim auxiliá-lo a desenvolver conhecimento sobre o próprio conteúdo e sobre 
como o computador pode ser integrado no desenvolvimento desse 
conteúdo. Mais uma vez a questão da formação do professor mostra-se de 
fundamental importância no processo de introdução da informática na 
educação, exigindo soluções inovadoras e novas abordagens que 
fundamentem os cursos de formação (VALENTE, 1999, p. 09). 

 
Entende-se que o professor é importante ator nas mudanças da educação 

escolar. E para que haja mudanças na qualidade do ensino é preciso perceber com 

clareza as concepções sobre educação, o que é significativo para melhorar esse 

processo e investir na formação e preparação do professor para assumir novas 

competências, em uma sociedade cada vez mais impregnada de tecnologias. 

Considera-se que este é o primeiro passo para a utilização coerente dos recursos 
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tecnológicos na direção do que se acredita fundamental na educação – a construção 

do conhecimento. 

Assim o computador é um importante recurso de apoio que facilita o trabalho 

do professor e do aluno, sendo necessário nesse momento agregar novos 

referenciais teóricos a elaboração de materiais didáticos ou a prática pedagógica, 

favorecendo a aprendizagem mediada pela tecnologia.  Desse modo, o foco deste 

trabalho foi o uso do Laboratório de Informática como recurso na aprendizagem dos 

alunos dos anos iniciais do Ensino Fundamental, com o objetivo de desenvolver 

ações capazes de habilitar o professor para utilizar esse ambiente pedagógico, 

tendo o computador como recurso no processo de ensino-aprendizagem. 

Considerando a problemática: como a utilização do laboratório de informática 

pode influenciar no processo de ensino-aprendizagem? Levou-se a eleger uma 

pesquisa qualitativa, “definida como aquela que privilegia a análise de 

microprocessos, através do estudo das ações sociais individuais e grupais, 

realizando um exame intensivo dos dados, e caracterizado pela heterodoxia no 

momento da análise” (MARTINS, p.1 2004) para subsidiar o processo investigativo, 

aliado a pesquisa de natureza aplicada, visando contribuir com conhecimentos sobre 

o uso do computador para que os professores pudessem utilizar esse recurso em 

suas aulas. 

Assim teve-se como objetivo principal desenvolver ações que habilitassem 

professores a utilizar o laboratório de informática, tendo o computador como 

instrumento no processo de ensino aprendizagem, em um processo crítico e 

consciente para que o conhecimento seja desenvolvido de modo dinâmico e 

prazeroso. Para isso foi necessário estimular os professores na busca de práticas de 

ensino que integrando o conteúdo a ser ministrado com o uso do computador. Bem 

como incentivar a produção pelos professores de materiais de apoio ao ensino 

utilizando pesquisa de softwares educativos integrando prazer e aprendizagem. 

Além de orientar os professores sobre como atividades pedagógicas desenvolvidas 

no laboratório de informática podem possibilitar a construção do conhecimento. 

Criando situações de ensino aprendizagem, utilizando o computador em uma 

abordagem construtivista e colaborativa. 

Para alcançar o objetivo supracitado, esta pesquisa envolveu as seguintes 

etapas: a) estudo teórico e bibliográfico de artigos, livros e pesquisas publicadas 
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sobre a utilização do laboratório de informática como recurso no processo de ensino-

aprendizagem; b) aplicação de questionários e observações que diagnosticaram a 

realidade escolar sobre a utilização dos recursos tecnológicos pelos professores no 

laboratório de informática; c) realização de palestras voltadas para a organização e 

planejamento das aulas desenvolvidas no laboratório de informática e oficinas que 

abordaram softwares educativos e produção textual utilizando softwares e o editor 

de texto (Microsoft Word). 

Através dos trabalhos realizados pode-se perceber que um dos desafios 

encontrados para o trabalho na informática educativa é o despreparo dos docentes 

em relação à utilização dos computadores. Questão esta, que inquieta os 

professores, uma vez que ainda não dominam as ferramentas técnicas, que são 

inúmeras, causando assim certo receio em seu manuseio. Ressalta-se que esse 

problema poderia ser solucionado se as escolas dispusessem de monitores de 

laboratórios com formação para isso, pois assim o professor seria auxiliado nas suas 

dúvidas. Tendo mais tempo para procurar novas e diferentes atividades para utilizar 

com seus alunos, pensando em especial na parte pedagógica, a qual é o foco 

principal do seu trabalho. 

Nessa perspectiva, entende-se que o laboratório de informática é uma 

importante e rica ferramenta que os professores podem utilizar, no entanto é preciso 

estar preparado e atualizado, visto que as atividades realizadas em um espaço 

informatizado não é o suficiente, pois o importante é proporcionar aos estudantes 

aprendizagem significativa. O professor precisa aprender continuamente e fazer uso 

das tecnologias que são do interesse dos estudantes, mas também é preciso que a 

escola disponibilize profissionais capacitados para orientar os professores com 

relação à utilização dos meios tecnológicos como recurso pedagógico para que seja 

oportunizado aos alunos momentos de construção do conhecimento. 

O primeiro capítulo deste trabalho aborda o processo de ensino-

aprendizagem. Em como é importante escolher o que ensinar e como ensinar, para 

que o conhecimento não seja apenas repassado, mas construído tanto por alunos 

quanto por professores. Assim, compreende-se que uma educação de qualidade 

precisa proporcionar aos alunos o desenvolvimento de capacidades cognitivas e 

sociais e como o interesse desses é grande por tecnologia, propõe-se agregar os 

recursos tecnológicos aos métodos de ensino. Compreendendo a importância de 
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selecionar as tecnologias a serem utilizadas para que os objetivos das aulas estejam 

voltados para a formação acadêmica e para que o ensino seja ministrado de maneira 

atrativa facilitando a construção de saberes. 

O segundo capítulo trata sobre o computador na educação, sobre a 

necessidade de conhecer as tecnologias, principalmente os computadores para que 

a prática docente esteja de acordo com as exigências do mundo moderno. Aborda 

ainda como os computadores integraram-se a educação brasileira a partir do 

conceito de promover o avanço científico e tecnológico na sociedade. Estabelecendo 

diversas atividades e programas voltados para a capacitação de profissionais e 

disseminação das Tecnologias da Informação e Comunicação nas escolas. Sendo a 

formação dos professores o ponto central dos projetos, visto que esses profissionais 

devem ser os propulsores nas escolas dessa interação entre alunos e tecnologias. 

O uso do laboratório de informática como recurso no processo de ensino-

aprendizagem é o que será abordado no terceiro capítulo desse trabalho. Sendo 

reveladas as experiências coletivas e isoladas, que ajudaram a somar exemplos de 

como educar e porque se educar. Como também a importância da formação dos 

professores para que seja executado um bom trabalho, garantindo o sucesso na 

educação dos alunos. Compreendendo que possibilitar o acesso ao conhecimento 

através do uso do computador auxilia professores e alunos para uma aprendizagem 

mais consistente, sendo fundamental que este uso seja de forma adequada e 

planejada. 

Desse modo, o conhecimento é o objetivo principal quando tratamos sobre 

informática educativa e neste caso, está envolvido todo o processo pedagógico da 

escola. Diante do exposto este trabalho propõe refletir sobre o uso do computador e 

as ferramentas para sua utilização em sala de aula. Permitindo o desenvolvimento 

de uma série de habilidades que ajudam professores a superar suas limitações, 

levando-os a aprender com os erros e desenvolver autoconfiança e desenvolver 

conhecimentos necessários para sua vida pessoal e para o enriquecimento da sua 

prática pedagógica. 
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2 ENSINO-APRENDIZAGEM: O FAZER EDUCACIONAL 

 

O professor no decorrer de seu trabalho decide inúmeras vezes sobre seu ato 

pedagógico, decisões que influenciam não apenas seu fazer pedagógico como 

também a maneira como seus alunos aprendem. O que o professor determina reflete 

sobre sua capacidade de escolher o que ensinar e como ensinar seus alunos, sendo 

uma habilidade que requer conhecimentos não apenas de presente, como também 

do futuro, onde a educação é concebida como um processo de criação estando às 

situações de aprendizagens estreitamente relacionadas entre o professor e alunos. 

 

Ensinar não é só ministrar conteúdos que sejam assimilados pelos alunos. 
Todo conteúdo deve ser educativo e formador de personalidade. A 
dimensão da pessoa não se limita ao intelectual, a pessoa também é 
emoção, sentimentos e habilidades, daí dever o ensino se ocupar da 
formação da pessoa como totalidade (SANT’ANNA, 1997, p. 28). 

 

É preciso selecionar os conteúdos que despertem no aluno a vontade em 

aprender, pois o que é significativo para a realidade do aluno deixa de ser um 

conhecimento obrigatório para ser algo interessante e prazeroso. Assim o professor 

precisa compreender que todos aprendem, mas o que proporciona o aluno alcançar 

o conhecimento são as metodologias utilizadas pelos professores no processo de 

ensino-aprendizagem. Onde o professor é o responsável por criar situações de 

aprendizagem convertendo informações em conhecimento. 

Nesse sentido compreende-se que uma educação de qualidade é aquela que 

promove domínios de conhecimentos e proporciona o desenvolvimento de 

capacidades cognitivas e sociais dos alunos. Sendo o professor comprometido com 

a aprendizagem dos alunos, com uma prática docente embasada em concepções 

que despertem o pensamento crítico, a pesquisa e criação de saberes pautados no 

respeito ao outro e no desenvolvimento do indivíduo que constrói e reconstrói o 

saber ensinado, onde existe a partilha no conhecimento. 

 

Convém ter presente que tanto as condições como os processos fazem 
parte de um sistema e que sua influência, para produzir certos resultados 
supõe a modificação, de algum modo, das próprias condições e processos 
internos que intervieram na aprendizagem. Da mesma forma, cabe 
considerar que toda troca é comunicação, e que as condições externas que 
incidem na comunicação diluem-se em dimensões sintáticas e semânticas 
de significativa influencia e difícil discernimento (SACRISTÁN, 1998, p. 51). 
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O processo de ensino-aprendizagem refere-se ao fazer pedagógico e ao que 

o aluno aprende, a educação tem por objetivo contribuir para que o aluno possa 

alcançar conhecimentos intelectuais e morais que a sociedade espera. Assim, 

compreende-se que o ato de ensinar não pode ser considerado como uma 

transmissão de conhecimentos, ou seja, o processo de ensino nada mais é do que o 

momento onde o professor deve agir como mediador, contribuindo para o 

surgimento de situações e possibilidades para a construção do conhecimento crítico 

dos alunos. 

Assim, o processo de ensino-aprendizagem não pode ser caracterizado de 

modo linear ou mecânico, onde a escola reproduz comportamentos e valores 

desfavoráveis ao desenvolvimento intelectual e social dos alunos. Haja vista que, o 

esperado da educação escolar é a construção de saberes que prepare os alunos 

para a vida pública na sociedade, ou seja, a educação deve ser concebida como 

uma contínua reconstrução de saberes tanto para alunos como para os professores 

que precisam refletir e repensar sua prática para que sejam construídas novas 

formas de lidar com a sociedade que se modifica a todo o momento. 

É importante construir práticas que estejam de acordo com a realidade, pois o 

professor no âmbito educacional tem papel fundamental de orientar os alunos para 

que os mesmos possam se apropriar do conhecimento, construindo competências 

que lhes auxiliem principalmente quanto às necessidades diárias. Nesse sentido, 

cabe ao professor proporcionar a seus alunos experiências que lhes ajudem em seu 

cotidiano, principalmente quando os alunos já se encontram inseridos nessa 

realidade, como por exemplo, a utilização dos recursos tecnológicos. 

O surgimento das novas tecnologias de comunicação e informação tem 

modificado muitas atividades na vida moderna. Tais modificações também vêm 

atingindo o processo de ensino-aprendizagem e provocado questionamentos sobre 

qual a melhor forma de utilização dos recursos tecnológicos na educação, 

principalmente o computador que possui inúmeras possibilidades de uso, tornando o 

professor o principal responsável por definir as possibilidades pedagógicas que este 

recurso tecnológico pode oferecer no processo de desenvolvimento do 

conhecimento. 

 

O ensino não pode se limitar à aquisição passiva e artificial de 
conhecimentos que não servem de resposta às experiências diárias. Todos 
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os conhecimentos assimilados devem ser eminentemente educativos e 
formadores de personalidades, respondendo às necessidades e urgências 
da pessoa, fornecendo-lhe as melhores condições para o crescimento 
pessoal (SANT’ANNA, 1997, p. 13). 

 

Os alunos das escolas de hoje, possuem acesso a múltiplas fontes de 

informação existentes em casa e na escola, possuem competências diferentes das 

gerações anteriores. Por isso, a escola não pode se manter um passo atrás da 

evolução tecnológica, visto que seus alunos esperam encontrar as mesmas 

possibilidades de conhecimento que encontram no mundo fora dos muros da escola. 

O aluno precisa de motivação para aprender e compreender a importância do que se 

ensina na escola para sua vida e em que pode aplicar tais conhecimentos. 

No entanto, não se pretende afirmar que o uso dos recursos tecnológicos irá 

resolver todos os problemas de aprendizagem dos alunos, visto que é preciso bem 

mais que recursos para garantir a construção do conhecimento. Afirma-se que a 

utilização das Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) é mais um recurso 

que o professor pode utilizar para garantir o sucesso de suas aulas. Lembrando que 

as potencialidades dos recursos tecnológicos como o computador influenciam 

consequentemente no interesse dos alunos. 

É importante que o uso das TIC no ensino não se limite a substituição dos 

meios tradicionais como o quadro, por recursos tecnológicos como computador e 

Datashow, mas que ocorra uma mudança ativa na forma de como se aprende e 

como se ensina na interação entre professor e aluno. Tornando possível um dos 

principais objetivos da escola de proporcionar competências e habilidades básicas a 

todos os alunos em uma sociedade que se modifica a cada momento. 

 

A escola que propomos e buscamos é uma escola aberta a diversidade – a 
diversidade cultural, social e também individual. Considera-se que as formas 
de aprender diferem, que os tempos de aprendizagem também, e que não 
tem sentido sonhar com todos os alunos caminhando igualmente em seu 
processo de construção do conhecimento. A igualdade que se defende não 
se refere ao processo de aprendizagem, mas as condições oferecidas para 
favorecer a aprendizagem, pois o processo é sempre singular, 
inevitavelmente (WEISZ, 2006, p. 106). 

 

Desse modo compreende-se que a utilização do computador, bem como os 

demais recursos tecnológicos existentes, na educação é mais um recurso capaz de 

auxiliar o professor na tarefa de ensinar. Onde tais recursos precisam fornecer 
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situações onde a aprendizagem ocorra, ajudando o aluno a desenvolver habilidades 

e atitudes que promova a resolução de problemas e adquira conceitos e princípios 

que facilitem o pensamento efetivo sobre os conteúdos e informações dos mais 

variados possíveis. 

 

2.1 OS MÉTODOS DE ENSINO 

 

A incorporação das TIC’s na educação tem consequências, tanto para a 

prática pedagógica do professor, como também para o modo como a aprendizagem 

se processa. Vale ressaltar que, o aluno de hoje possui conhecimentos e 

concepções diferentes dos alunos da geração anterior, isso porque já nasceu em um 

mundo informatizado e cresceu tendo acesso à televisão, computador, celular, 

videogame, etc, e estão habituadas as mudanças tecnológicas porque fazem parte 

dessa mudança. 

Diante dessa realidade, a escola e o professor não podem ficar um passo 

atrás de toda essa revolução. Haja vista que, os alunos esperam encontrar na escola 

o mesmo mundo que vivenciam, com recursos tecnológicos que possibilitem 

ambientes de aprendizagem que atendam as suas necessidades e dificuldades 

mediante o saber. É nesse ambiente, que o professor precisa estar preparado para 

não ficar de fora desse processo, como um mero espectador passivo sem 

autonomia. 

Como afirma Valente (1999) a mudança pedagógica que todos almejam é a 

passagem de uma educação totalmente baseada na transmissão da informação, na 

instrução, para a criação de ambientes de aprendizagem nos quais o aluno realiza 

atividades e constrói o seu conhecimento. Entende-se que os recursos oriundos do 

desenvolvimento tecnológico constituem novos conceitos e novos saberes, 

resultando aos professores utilizá-los da melhor maneira possível. 

Sabe-se que as propostas para a introdução das TIC’s na educação implicam 

em novas práticas pedagógicas, voltadas para ajudar o aluno a superar os 

obstáculos que surgem durante o processo de aprendizagem. Assim o professor não 

deve abandonar os recursos que possui como quadro, papel, caneta, giz, livro, etc., 

mas acrescentar de acordo com a realidade e com o momento as mídias e as 

tecnologias da informação e da comunicação. 
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Com a utilização do computador na educação é possível ao professor e à 
escola dinamizarem o processo de ensino-aprendizagem com aulas mais 
criativas, mais motivadoras e que despertem, nos alunos, a curiosidade e o 
desejo de aprender, conhecer e fazer descobertas. A dimensão da 
informática na educação não está, portanto, restrita à informatização da 
parte administrativa da escola ou ao ensino da informática para os alunos 
(NASCIMENTO, 2007, p. 38). 

 

O uso do computador como recurso pedagógico estimula as habilidades 

cognitivas dos alunos, além de tornar o processo de ensino mais interessante, onde 

cada aluno encontra novas formas de aprendizagem. Com as novas estratégias de 

ensino, o professor estará preparado para utilizar diferentes mídias como ferramenta 

pedagógica, proporcionando aos alunos um ambiente que os estimule a pensar, 

criar e construir informações. 

Segundo Valente (1993) as novas modalidades de uso do computador na 

educação apontam para uma nova direção: o uso desta tecnologia não como 

"máquina de ensinar", mas, como uma nova mídia educacional: o computador passa 

a ser uma ferramenta educacional, uma ferramenta de complementação, de 

aperfeiçoamento e de possível mudança na qualidade do ensino. Isto tem 

acontecido pela própria mudança na nossa condição de vida e pelo fato de a 

natureza do conhecimento ter mudado. 

Entende-se que as mudanças ocorridas no processo de ensino provocado 

pelo uso do computador ocorrem pela utilização de práticas pedagógicas inovadoras 

que se propõe a transformar o ensino, o aluno não aprende apenas por utilizar o 

computador, mas por existir o professor que possibilita através de ambientes de 

aprendizagem que o conhecimento aconteça. Nesse processo é importante agregar 

novos referenciais teóricos a elaboração de materiais didáticos ou a prática 

pedagógica favorecendo a aprendizagem mediada pela tecnologia. 

 

Os recursos tecnológicos facilitam a passagem do modelo mecanicista para 
uma educação sociointeracionista, ainda que a realização de um novo 
paradigma educacional dependa do projeto pedagógico da instituição 
escolar, de maneira como o professor sente a necessidade dessa mudança 
e da forma como se prepara a aula. É importante criar um ambiente de 
ensino e aprendizagem instigante, que proporcione oportunidades para que 
os alunos pesquisem e participem na comunidade, com autonomia 
(ENRICONE, 2006, p. 43). 
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É de suma importância que o professor tenha a consciência de como ensinar, 

ou seja, a importância de cultivar o ato da leitura constante e participar de momentos 

de formação além de manter o esmero no preparo das aulas para cada turma. É 

fundamental conhecer as diversas maneiras de ensinar fazendo uso das mesmas 

para que a aprendizagem do aluno aconteça. Sabendo ainda que é preciso 

conhecer a clientela a qual vai atender para que as metodologias escolhidas não 

sejam incoerentes com a realidade dos alunos. 

O computador como recurso didático permite a atualização ágil de conteúdos, 

facilita buscas, notícias e como o interesse dos alunos é muito grande por 

comunidades virtuais, o professor pode utilizar tal interesse para a criação de blogs, 

fóruns, chats e várias outras possibilidades. O uso do computador deve ser mediado 

pelo professor que deverá orientar seu aluno a interagir com o mundo de forma 

consciente e crítica, o que exige do professor aprimoramento constante 

principalmente quando se trata das possibilidades oferecidas pelo computador. 

Assim compreende-se que o aluno aprenderá dependendo dos métodos 

utilizados pelo professor, pois o método de ensino deve estar adequado à situação 

dos alunos, ou seja, deve-se considerar a maturidade da turma, a capacidade de 

compreensão e tipos de interesses entre outros aspectos. Compreendendo a 

realidade da turma o professor tornará o processo de ensino-aprendizagem mais 

agradável e estimulante, além de possibilitar a superação das dificuldades no 

acesso ao conhecimento. 

 

Se os métodos de ensino forem utilizados de maneira correta, constituir-se-
ão em excelente ferramenta para o benefício da aprendizagem. Métodos de 
ensino são, dessa forma, meios de se apresentar determinado tópico ou 
assunto de maneira a tornar o seu aprendizado, ao mesmo tempo, eficiente 
e agradável. Escolher o método de ensino adequado a determinada 
situação, após cuidadosa análise, é elegê-lo por se estar consciente de que, 
naquele caso específico, ele é o que apresenta mais vantagens e menos 
desvantagens (AYRES, 2008, p. 95). 

 

Sabe-se que o interesse dos alunos por tecnologia é grande, desse modo 

propõe-se agregar os recursos tecnológicos aos métodos de ensino para que a partir 

do que é interessante para os alunos adicionar os conteúdos necessários para 

formação acadêmica dos mesmos. Entendendo que ao selecionar cuidadosamente 

os recursos tecnológicos a ser utilizado o tema da aula será compreendido com 
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maior facilidade e os objetivos atingidos, além de tornar as aulas mais atrativas 

facilitando a construção de saberes tanto para alunos quanto para professores. 

“Esses recursos instrucionais, todavia, não podem ser usados a qualquer 

momento, sem critério, conforme indicar a vontade do professor, apenas. Seu 

emprego deve estar em consonância com os OBJETIVOS DE ENSINO a serem 

atingidos e com os MÉTODOS DE ENSINO a serem utilizados” como afirma Ayres 

(2008). Assim, pode-se afirmar que os professores precisam estabelecer o que 

pretendem alcançar com o ensino bem como conhecer as possibilidades do recurso 

tecnológico, como o computador, por exemplo, que pretende utilizar para que tais 

recursos atendam as necessidades da aula. 

Desse modo são inúmeras as possibilidades de uso do computador como 

recurso no processo de ensino-aprendizagem, sendo necessário adequá-lo os 

objetivos que se pretende alcançar. Entre as possibilidades de uso podem-se 

destacar os softwares que possuem seu conteúdo voltado para a aprendizagem dos 

usuários. Nesse caso é preciso analisar como e quando os softwares educativos 

podem auxiliar o professor no desenvolvimento e no alcance dos objetivos que se 

pretendem para as aulas. 

 

2.2 A UTILIZAÇÃO DE SOFTWARES EDUCATIVOS NO PROCESSO DE ENSINO-

APRENDIZAGEM 

 

Dentre as várias formas de se desenvolver um ambiente computacional que 

estimule e favoreça o processo de ensino-aprendizagem, podem-se destacar os 

softwares educativos. Que se diferencia dos demais recursos por se tratar de um 

meio didático que aponta os erros com feedback imediato e viabiliza a reorganização 

da ação dos alunos. Possibilita que as informações sejam comparadas e 

organizadas facilitando a aprendizagem. Desenvolvendo nos alunos a capacidade 

de concentração e atenção, o raciocínio lógico, a percepção visual e auditiva por 

meio de imagens e sons. 

 

Esse prazeroso instrumento educacional pode ainda possibilitar a 
aprendizagem por descoberta, onde o aluno produz o seu próprio 
conhecimento, bem como a possibilidade de aprender no seu ritmo, pois o 
software educacional possui paciência infinita, além dos recursos 
tecnológicos embutidos, que prendem a atenção do aluno. Para isso, o 
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trabalho deve ser proposto e orientado pelo professor sempre buscando um 
objetivo definido, e nunca utilizar um software educacional fora do conteúdo 
trabalhado em sala de aula (GEBRAN, 2009, p. 41). 

 

A escolha dos softwares educacionais tem haver com o que se pretende na 

aula, possibilitando criar espaço para que o aluno crie, aprenda e produza. Tendo o 

professor o papel fundamental na escolha correta do software e na utilização da 

tecnologia para auxiliar o aluno na resolução de problemas. O computador propicia 

ainda ao professor enriquecer sua prática pedagógica com recursos multimídias o 

que certamente trará maior participação dos alunos nas aulas, contribuindo para o 

resgate do interesse do aluno, visto que os erros propiciam a motivação e 

persistência. 

A utilização dos novos recursos didáticos oferecidos pelo computador 

modifica a dinâmica do ensino, as estratégias e o comprometimento de alunos e 

professores. Sendo diversos os tipos de aplicativos que o professor poderá escolher, 

respeitando os objetivos das disciplinas, conteúdos e as características dos alunos. 

Assim, compreende-se que as possibilidades que um computador oferece são 

inúmeras, resta ao professor analisar os softwares para que o processo de 

construção de conhecimento seja facilitado. 

 

Cada um dos diferentes softwares usados na educação, como os tutoriais, a 
programação, o processador de texto, os softwares multimídia (mesmo a 
Internet), os softwares para construção de multimídia, as simulações e 
modelagens e os jogos, apresenta características que podem favorecer, de 
maneira mais explícita, o processo de construção do conhecimento. É isso 
que deve ser analisado, quando escolhemos um software para ser usado 
em situações educacionais (VALENTE, 1999, p. 72). 

 

Entende-se que para escolher um software para apoiar uma atividade o 

professor conta com inúmeras possibilidades, o que exige que o professor 

desenvolva um planejamento didático e metodológico diferente onde sejam 

escolhidas estratégias sobre o melhor uso das ferramentas do computador para que 

os métodos de ensino possam atingir aos objetivos estabelecidos, ou seja, a 

construção do conhecimento do seu aluno. Cumprindo-se um dos principais 

objetivos da Educação: preparar adultos e crianças para viver na sociedade, nas 

áreas acadêmicas e profissionalizantes. 
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Visto que como afirma Gebran (2009) os softwares educacionais são 

programas que auxiliam o aluno a desenvolver, aperfeiçoar e ampliar de forma 

interativa o seu aprendizado, tendo o professor à função de mediador no processo 

de reconstrução do conhecimento. Considerando que quanto mais cedo o aluno 

passar a utilizar o computador em suas atividades mais facilidade ele terá em utilizar 

as tecnologias que circundam seu cotidiano. 

Os softwares educativos desafiam e aguçam a curiosidade dos alunos, sendo 

um recurso que enriquece o processo de ensino-aprendizagem fornecendo meios 

para o planejamento de situações e atividades simples e criativas, proporcionando 

ao professor resultados positivos na avaliação dos alunos e da sua prática. O uso 

das tecnologias contagia o campo educacional pela influência que exerce sobre 

professores e alunos, no entanto é preciso bom senso e cuidado em seu uso para 

que sempre tenha o objetivo pedagógico. 

O uso do software educativo integrado aos conteúdos trabalhados transforma 

o processo de construção do conhecimento porque as informações são adquiridas 

de forma agradável e interativa. Onde o aluno ao interagir com o software estabelece 

estratégias para a resolução de problemas, além de executar ações sem medo de 

errar, sendo trabalhada a motivação para participar de todas as atividades. Tendo o 

professor um recurso pedagógico que lhe auxilia na produção de atividades que 

envolvam toda a turma em um processo interessante e dinâmico. 

Neste contexto é fundamental disponibilizar o conhecimento através de 

softwares para um número cada vez maior de alunos e para que isso se torne uma 

realidade é preciso conhecer o conteúdo dos softwares disponíveis no sentido de 

dispor de ambientes de aprendizagem, onde o computador seja um recurso 

pedagógico que instigue o aluno a reflexão crítica e para o desenvolvimento da 

pesquisa, construindo situações na qual o aluno usa o que já sabe para aprender 

conteúdos que ainda não sabe. 

Acredita-se que o processo de ensino-aprendizagem ganha mais dinamismo 

e inovação com os softwares educativos, pois sua utilização valoriza a capacidade 

de pensar, de solucionar problemas e tomar decisões adequadamente dos alunos. 

Onde a aprendizagem se realiza através da descoberta e o professor se torna um 

mediador do conhecimento. As informações se tornam mais acessíveis, permitindo 
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situações de aprendizagem que possibilita atingir os objetivos educacionais 

desejados. 

Nesse sentido a escola não pode ignorar a influência dos softwares 

educacionais na aprendizagem dos alunos. Ao contrário pode utilizar tais softwares 

para dinamizar e facilitar o processo de ensino-aprendizagem. É importante destacar 

que essa tecnologia facilita a motivação dos alunos por oferecer inúmeras 

possibilidades, onde essa motivação aumenta se o professor oferecer um clima de 

confiança e demonstrar disponibilidade em atender as dúvidas dos alunos. 

 

Eles podem ser bastante úteis enquanto criam condições para o aprendiz 
colocar em prática os conceitos e estratégias que possuem. No entanto, o 
aprendiz pode estar usando os conceitos e estratégias correta ou 
erroneamente e não estar consciente de que isso está sendo feito. Sem 
essa tomada de consciência é muito difícil que haja a compreensão ou que 
haja transformação dos esquemas de ação em operações. Para que essa 
compreensão ocorra é necessário que o professor documente as situações 
apresentadas pelo aprendiz durante o jogo e, fora da situação, discuti-las 
com o aprendiz, recriando-as, apresentando conflitos e desafios, com o 
objetivo de propiciar condições para o mesmo compreender o que está 
fazendo (VALENTE, 1999, p. 96). 

 

Vale ressaltar que é imprescindível ao professor saber avaliar os softwares 

para utilizá-los de forma adequada as necessidades dos alunos, assim é necessário 

que o professor esteja preparado, ou seja, é preciso conhecer e aprender a lidar 

com os recursos dos programas de computador que pretendem utilizar em sala de 

aula. Com isso, será obtida maior segurança para utilizar os recursos que a 

informática proporciona a educação e atender as necessidades educacionais dos 

alunos. Onde ao dominar o sistema computacional o professor encontrará sua 

melhor utilização dentro de sua área ou disciplina. 

Desse modo, considera-se que os usos do computador e dos softwares 

educacionais são importantes recursos que auxiliam e motivam a prática pedagógica 

por se tratarem de ferramentas que renovam o processo de ensino-aprendizagem. 

Sendo necessário avaliar nos softwares a qualidade, a interface e a pertinência 

pedagógica, previamente, para que o aluno possa desenvolver habilidades de 

investigação e o pensamento crítico perante situações problemas. Sendo o 

computador um recurso que propicia possibilidades dinâmicas e diferentes na 

construção de novos conhecimentos. 
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3 O COMPUTADOR NA EDUCAÇÃO: A INFORMÁTICA EDUCATIVA 

 

Sabe-se que muitas escolas utilizam diversos softwares educativos, como 

material de apoio ao trabalho pedagógico em classes dos anos iniciais do Ensino 

Fundamental ou mesmo na Educação Infantil. Isso mostra que não se pode mais 

pensar a educação sem os recursos da informática, bem como nos leva a refletir 

sobre a necessidade de dominar as tecnologias, principalmente os computadores 

para que a prática docente não se torne ultrapassada diante das exigências do 

mundo moderno e da necessidade de integrar os conhecimentos que a escola tem a 

oferecer a realidade dos alunos. 

Até alguns anos atrás os computadores estavam bem distantes da realidade 

das pessoas, visto que apenas os órgãos do governo, empresas de grande porte e 

instituições de pesquisa os utilizavam. No entanto, com a chegada dos 

computadores pessoais essa realidade foi se modificando e a informática passou a 

fazer parte da vida das pessoas e assim foi ocupando seu lugar também nas 

escolas. O computador é um importante recurso educacional, pois através de seu 

uso pedagógico pode-se contribuir para o desenvolvimento qualitativo do processo 

de ensino-aprendizagem. 

 

O uso pedagógico do computador pelo professor pode ocorrer sob duas 
formas. A primeira caracteriza-se pela utilização de softwares, pesquisas e 
chats via Internet e também o EAD (Ensino à Distância). A segunda forma 
consiste na formação técnica, onde se aprendem aspectos operacionais e 
de programação do computador – é o ensino de informática (STEMMER, 
1998). 

 

Atualmente, muitas escolas já possuem laboratórios de informática e seus 

alunos utilizam esse local para pesquisa e exploração da Internet e os professores 

utilizam os recursos tecnológicos sem explorar as possibilidades dessa tecnologia. 

Assim, percebe-se que existe uma necessidade em capacitar os professores a 

utilizarem o computador como recurso didático. No entanto, percebe-se também que 

em algumas escolas tem havido uma preocupação em adequar a utilização do 

computador como recurso didático, auxiliando no processo de ensino-aprendizagem 

capacitando os professores para que as tecnologias sejam incorporadas a prática 

pedagógica docente. 
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Nesse sentido, o educador é o responsável pela maneira como os recursos 

tecnológicos são utilizados nas suas aulas, pois é de sua responsabilidade analisar 

as tecnologias que se pretende utilizar, verificando o que é pertinente para seu 

planejamento, aliando o computador aos conteúdos previstos e aos objetivos que se 

pretende alcançar. Cabe ao professor definir que postura assumir perante as novas 

tecnologias, como o computador, utilizando-o apenas para transmitir conhecimentos 

ou utilizar toda essa tecnologia como recurso pedagógico construtor de 

conhecimento. 

 

O uso do computador na escola só faz sentido na medida em que o 
professor o considerar como uma ferramenta de auxílio e motivadora à sua 
prática pedagógica, um instrumento renovador do processo ensino-
aprendizagem que lhe forneça meios para o planejamento de situações e 
atividades simples e criativas e que, consequentemente, lhe proporcione 
resultados positivos na avaliação de seus alunos e de seu trabalho 
(LUCENA, 2002, p.02). 

 

Entende-se que a informática educativa tem como finalidade utilizar o 

computador como ferramenta pedagógica possibilitando o acesso mais rápido ao 

conhecimento e propiciando uma educação mais dinâmica. Sendo o professor o 

mediador no processo de ensino-aprendizagem, onde o computador deve ser usado 

de maneira adequada e significativa. Assim o computador é um importante recurso 

de suporte a aprendizagem com inúmeras possibilidades pedagógicas que auxilia a 

construção do conhecimento, no entanto, precisa ser manipulado por professores 

capacitados para se tornar um meio educacional. 

 

A Informática Educativa se caracteriza pelo uso da informática como suporte 
ao professor, como um instrumento a mais em sua sala de aula, no qual o 
professor possa utilizar esses recursos colocados a sua disposição. Nesse 
nível, o computador é explorado pelo professor especialista em sua 
potencialidade e capacidade, tornando possível simular, praticar ou 
vivenciar situações, podendo até sugerir conjecturas abstratas, 
fundamentais a compreensão de um conhecimento ou modelo de 
conhecimento que se está construindo (BORGES, 1999, p.136). 

 

A introdução das novas tecnologias na educação não significa que novas 

práticas pedagógicas surgirão, visto que utilizar os computadores apenas como 

instrumento resulta em aulas iguais as tradicionais. Precisa-se de uma nova 

concepção sobre os elementos que compõem o processo de ensino-aprendizagem, 

ou seja, um novo ponto de vista sobre conhecimento, aluno e professor, para que 
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novas tecnologias, como o computador possa contribuir para o surgimento de novas 

práticas pedagógicas. 

Desse modo o uso do Laboratório de Informática é um importante e rico 

recurso que professores podem utilizar, obedecendo algumas prescrições, pois é 

preciso estar preparado e atualizado, visto que as atividades realizadas em um 

espaço informatizado não são suficientes para garantir uma aprendizagem 

significativa para os alunos. O professor precisa aprender continuamente e fazer uso 

das tecnologias que são do interesse dos estudantes para que suas aulas se tornem 

agradáveis e atrativas para essa geração de estudantes que costumam estar 

conectados com todo tipo de tecnologia. 

Isso significa que o professor é um importante agente de transformação e 

mudança no e espaço escolar. E para que haja mudanças na qualidade do ensino é 

preciso perceber com clareza as concepções sobre educação, o que é significativo 

para melhorar esse processo e investir na formação e preparação do professor para 

assumir novas competências, em uma sociedade cada vez mais impregnada de 

tecnologias. Sendo o professor o orientador do processo de aprendizagem, pois ele 

é o sujeito de mediação entre o aluno e os objetos de conhecimento. 

 

3.1 A INFORMÁTICA EDUCACIONAL NO BRASIL 

 

A forma de integrar os computadores a educação brasileira surgiu a partir do 

conceito de promover o avanço cientifico e tecnológico na sociedade por parte do 

governo. Onde se estabeleceu diversas atividades e programas voltados para a 

capacitação de profissionais e disseminação das Tecnologias da Informação e 

Comunicação nas escolas. Os primeiros investimentos na área da educação deram-

se a partir de 1979 (OLIVEIRA, 1997) quando órgãos governamentais através da 

Secretaria Especial de Informática (SEI) decidiram envolver a escola pública em um 

movimento que já se estabelecia nos países desenvolvidos. 

A SEI considerava a educação o setor mais promissor para desenvolver 

ações que possibilitassem o desenvolvimento tecnológico da sociedade. Assim foi 

criada a Comissão Especial da Educação que verificou a grande necessidade de 

estudos capazes de diagnosticar a situação da informática brasileira e as tendências 

para o setor de recursos humanos da informática. A implantação do programa de 
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informática na educação no Brasil inicia-se com o Primeiro Seminário Nacional de 

Informática realizado na Universidade de Brasília. 

 

Em 1981, como forma de inserir a comunidade educacional nessa 
discussão, foi realizado, em Brasília, o I Seminário Nacional de Informática 
na Educação, promovido pela SEI, pelo MEC e pelo CNPq, passando a 
representar o marco inicial das discussões sobre informática na educação, 
envolvendo, dessa vez, pessoas ligadas diretamente ao processo 
educacional (OLIVEIRA, 1997, p. 29). 

 

Tendo sido apresentado nesse encontro as recomendações para o uso do 

computador no processo educacional. Dentre as discussões e recomendações 

ficaram expostas várias indagações sobre o uso indiscriminado de programas 

estrangeiros que resultariam em influências na cultura nacional e até mesmo em 

questões econômicas, como a aquisição de máquinas apenas para atender os 

interesses do mercado da época. Uma das principais recomendações do I Seminário 

estava na criação de projetos pilotos com o objetivo de realizar pesquisas sobre o 

uso da informática no âmbito educacional. 

 

Esse seminário contou com a participação de especialistas nacionais e 
internacionais, constituindo-se no primeiro fórum a estabelecer posição 
sobre o tema, destacando a importância de se pesquisar o uso do 
computador como ferramenta auxiliar do processo de ensino-aprendizagem. 
Desse seminário, surgiram várias recomendações norteadoras do 
movimento e que continuaram influenciando a condução de políticas 
públicas na área (NASCIMENTO, 2007, p. 15). 

 

Para melhor caracterizar as ações na área da informática na educação o 

MEC, a SEI e o CNPq, promoveram em agosto de 1982, na Universidade Federal da 

Bahia o II Seminário Nacional de Informática com o objetivo de coletar subsídios 

para a criação de projetos piloto a partir de reflexões de especialistas das áreas da 

educação, psicologia, informática e sociologia. Sendo implantado assim o programa 

de informática na educação no Brasil, com o I e II Seminário Nacional de Informática. 

 

Em 1982, dando continuidade às discussões ocorridas no seminário 
anterior, realizou-se, em Salvador, o II Seminário Nacional de Informática 
Educativa, tendo como tema central “O impacto do computador na escola: 
Subsídios para uma experiência piloto do uso do computador no processo 
educacional brasileiro, em nível de 2º grau” (OLIVEIRA, 1997, p. 32). 
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Dentre as recomendações do II Seminário estava a necessidade do 

computador estar presente na escola como recurso pedagógico auxiliando no 

desenvolvimento do conhecimento. Bem como, as aplicações do computador não 

poderia estar restrito ao 2º grau, mas atender a outros graus e modalidades de 

ensino. Esses seminários estabeleceram um programa de atuação que originou o 

Projeto Educação e Comunicação (EDUCOM), com o objetivo de realizar estudos e 

experiências em informática na educação, e com uma sistemática de trabalho 

diferente de quaisquer outros programas educacionais iniciados pelo Ministério da 

Educação (MEC). 

Todos os centros de pesquisa do Projeto Educação e Comunicação 

(EDUCOM) atuaram na perspectiva de criar ambientes educacionais, usando o 

computador como recurso facilitador do processo de ensino e aprendizagem. Tendo 

assim o Projeto Educação e Comunicação (EDUCOM) um papel fundamental no 

processo de inserção das novas tecnologias nas escolas brasileiras, através do 

desenvolvimento de pesquisas, da formação de recursos humanos, além da 

produção de artigos, teses, dissertação e softwares educativos. 

Entre as metas do projeto EDUCOM estava desenvolver a pesquisa do uso 

educacional da informática (entenda-se na época o uso da linguagem LOGO e da 

linguagem BASIC, disponíveis no Brasil), ou seja, perceber como o aluno aprende 

sendo apoiado pelo recurso da informática e se isso melhora efetivamente sua 

aprendizagem. Outra meta era levar os computadores às escolas públicas, para 

possibilitar as mesmas oportunidades que as escolas particulares ofereciam a seus 

alunos. 

Além do Projeto Educação e Comunicação (EDUCOM), outros projetos 

contribuíram para o processo de informatização, como o Projeto de Formação de 

Professores (FORMAR), que possibilitou a formação de recursos humanos e o 

Programa Nacional de Informática na Educação (PROINFO), com o objetivo de 

formar 25 mil professores e atender a 6,5 milhões de estudantes, através da compra 

e distribuição de 100 mil computadores interligados a internet. 

Assim, percebe-se que a formação dos professores é um dos pontos 

principais dentro dos projetos, visto que esses profissionais são os propulsores nas 

escolas, e por isso a proposta educativa deveria ser desenvolvida através de um 

processo de construção dos conhecimentos e não embasados na transmissão 
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passiva destes. Daí a importância de propostas comprometidas com a formação de 

um sujeito capaz de aprender a aprender. Desse modo, as Tecnologias de 

Informação e Comunicação são consideradas como meios didáticos que podem 

oportunizar possibilidades de interação do estudante com o professor e com a 

realidade social através de suas ferramentas, como a internet. 

 

3.2 LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA E A EDUCAÇÃO 

 

As Tecnologias da Informação e Comunicação, como o computador, 

passaram a fazer parte do nosso cotidiano. Isso significa que a escola pode oferecer 

novas maneiras de aprender e ensinar tanto para alunos quanto para professores. 

Assim, cabe ao professor se apropriar dos novos recursos tecnológicos e utilizá-los 

com propriedade para melhorar o processo de ensino-aprendizagem. Como afirma 

Santos Vieira (2002) “as profundas e rápidas transformações, em curso no mundo 

contemporâneo, estão exigindo dos profissionais que atuam na escola, de um modo 

geral, uma revisão de suas formas de atuação”. 

 

Hoje, a utilização de computadores na educação é muito mais diversificada, 
interessante e desafiadora, do que simplesmente a de transmitir informação 
ao aprendiz. O computador pode ser também utilizado para enriquecer 
ambientes de aprendizagem e auxiliar o aprendiz no processo de 
construção do seu conhecimento (VALENTE, 1999, p.01). 

 

Sabe-se que a presença do computador na escola não garante proporcionar 

situações inovadoras de aprendizagem, haja vista que, para utilizar os recursos 

informáticos e as tecnologias a estes associados o professor precisa se tornar um 

agente ativo nesse processo. E somente uma formação continuada propiciará aos 

professores às oportunidades necessárias a incorporação das novas ferramentas ao 

fazer pedagógico, ou seja, é preciso conhecer as potencialidades dos recursos 

tecnológicos e como tais recursos podem ser utilizados de modo que os alunos ao 

manuseá-los, como por exemplo, o computador esteja construindo o conhecimento. 

 

A formação desse professor envolve muito mais do que provê-lo com 
conhecimento sobre computadores. O seu preparo não pode ser uma 
simples oportunidade para passar informações, mas deve propiciar a 
vivencia de uma experiência que contextualiza o conhecimento que ele 
constrói. É o contexto da escola, a prática dos professores e a presença dos 
seus alunos que determinam o que deve ser abordado nos cursos de 
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formação. Assim, o processo de formação deve criar condições para o 
docente construir conhecimento sobre as técnicas computacionais, entender 
porque e como integrar o computador na sua prática pedagógica, e ser 
capaz de superar barreiras de ordem administrativa e pedagógica, 
possibilitando a transição de um sistema fragmentado de ensino para uma 
abordagem integradora de conteúdo e voltada para a resolução de 
problemas específicos do interesse de cada aluno. Dessa forma, o curso de 
formação deve criar condições para que o professor saiba recontextualizar o 
aprendizado e as experiências vividas durante a sua formação para a sua 
realidade de sala de aula, compatibilizando as necessidades de seus alunos 
e os objetivos pedagógicos que se dispõe a atingir (VALENTE, 1999, p.02). 

 

Desse modo, o computador deve ser considerado um recurso de apoio que 

facilita o trabalho do professor e do estudante, proporcionando e abrindo espaços 

para o desenvolvimento de habilidades e capacidades cognitivas, possibilitando 

assim que redescubram e reconstruam junto o conhecimento. Daí a importância da 

formação continuada dos professores e da reflexão crítica da prática executada em 

sala de aula, para que se possa melhorar a cada aula ministrada, exercendo uma 

prática que desafia o aluno a pesquisar e produzir saberes. Onde o professor é o 

mediador, contribuindo para que ocorra o ensino e aprendizado de maneira lúdica 

utilizando como apoio as mídias. 

 

A introdução da informática na escola como recurso pedagógico deve partir 
da constatação feita pela própria comunidade escolar da necessidade de 
mudança no processo educacional, a fim de adequar o ensino às novas 
demandas sociais. Para que os recursos e os benefícios da informática 
possam ser utilizados de forma consciente, eficaz e crítica, é necessário 
haver mobilização, discussão e reflexão (NASCIMENTO, 2007, p. 39). 

 

A utilização do laboratório de informática como recurso didático requer do 

professor uma nova postura, é preciso compreender que este ambiente é mais que 

um espaço de pesquisa. É um espaço onde o professor precisa favorecer a 

aprendizagem mediada pela tecnologia, onde o uso do computador deve propiciar 

aos alunos o aprimoramento de suas capacidades de criar e aprender abrangendo 

as diversas áreas do conhecimento. Assim, o trabalho proposto pelas novas 

tecnologias requer práticas que abram espaços para o trabalho em conjunto, onde 

exista partilha na construção do conhecimento. 

 

O domínio do conteúdo por parte do professor, como uma das partes que 
constituem sua prática pedagógica, que é eminentemente política, faz com 
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que a capacitação revista-se de grande importância na construção desta 
prática, uma vez que será, também, nos momentos em que ele está sendo 
capacitado, que o docente se apropriará dos instrumentais necessários ao 
desempenho de uma ação crítica, criativa e transformadora (OLIVEIRA, 
1997, p. 91). 

 

O uso do computador nas escolas trouxe uma nova forma de auxílio na 

aprendizagem dos alunos, visto que os inúmeros programas educativos e as 

diferentes formas de uso do computador mostram que a tecnologia é bastante útil no 

processo de ensino, pois, fortalece e potencializa novas ideias constroem e 

reconstroem práticas pedagógicas reforçando o papel da escola como um espaço de 

socialização do conhecimento. Assim o computador auxilia no processo de 

construção do conhecimento utilizado considerando os componentes curriculares e 

criando novos modelos metodológicos e didáticos. 

 

3.3 O USO DO COMPUTADOR NA EDUCAÇÃO E OS PROFESSORES 

 

Entende-se que inserir a informática na educação não se restringe a 

aquisição de máquinas e equipamentos tecnológicos para a escola. A informática 

educativa só se fará presente na escola quando o professor estiver capacitado a 

fazer à integração da informática a proposta de ensino de sua prática pedagógica, 

onde o professor demonstrará novas atitudes profissionais diante das novas 

tecnologias e do contexto educacional, devendo este se propor a mudanças do meio 

educacional e tecnológico assumindo o papel de facilitador do ensino quando o 

aluno encontrar dúvidas. 

 

A exclusão tecnológica do professor representa uma deficiência na sua 
formação, que deve ser corrigida com cursos que os habilitem a utilizar a 
tecnologia no seu cotidiano. A exclusão digital do professor é um 
complicador para a construção de uma sociedade mais equitativa e cidadã, 
pois não poderão contribuir para o preparo adequado dos seus alunos 
frente aos desafios e mudanças que a sociedade vem passando nas ultimas 
décadas (MERCADO, 2007, p. 14). 

 

O professor deve assessorar seus alunos na busca por resoluções de 

problemas, pesquisando e testando diferentes recursos onde a aprendizagem não 

seja apenas do aluno, mas de todos os envolvidos no processo. Nesse sentido é 

fundamental que os professores criem ambientes de aprendizagem que construa e 
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reconstrua conhecimentos. É preciso que os professores reflitam sobre a realidade, 

repensando sua prática para que sejam construídas novas formas de lidar com a 

realidade da sociedade que por sua vez se modifica a todo o momento. 

Tendo em vista que para tornar possível uma educação comprometida com a 

nova realidade tecnológica é preciso que o professor seja capaz de criar novas 

metodologias de ensino que observe a realidade da escola e de seus alunos, 

integrando o cotidiano escolar a contextos mais amplos, contextualizando os 

componentes curriculares a realidade social. Cada professor deve encontrar a forma 

mais adequada de integrar as várias tecnologias aos procedimentos metodológicos. 

A escola e o professor no âmbito educacional são os principais responsáveis 

por orientar os alunos sobre as inúmeras informações disponíveis nos mais 

diferentes meios de comunicação, para que ao ter acesso às informações os alunos 

possam se apropriar das mesmas construindo competências na utilização dos 

recursos informatizados e também construindo saberes que os orientem com relação 

ao seu papel de cidadãos críticos e conscientes da sociedade que pretendem 

construir. 

 

Assim, o processo de capacitação dos profissionais de educação deve 
englobar conhecimentos básicos de informática, conhecimentos 
pedagógicos, integração das tecnologias com as propostas pedagógicas, 
formas de gerenciamento da sala de aula com os novos recursos 
tecnológicos, revisão das teorias de aprendizagem, didática, projetos multi, 
inter e transdisciplinares. Com isso, será obtida uma maior segurança para 
atuar com a informática na educação (NASCIMENTO, 2007, p. 64). 

 

É necessária uma prática pedagógica dinâmica e flexível nesse novo contexto 

educacional. Considerando que as rápidas mudanças na sociedade são também 

responsáveis pela mudança de postura do professor, assim o mesmo deixa de ser o 

único detentor de conhecimento e passa a considerar que seus alunos também têm 

conhecimentos a oferecer para o professor, para os outros alunos e para a escola. O 

professor precisa estar preparado ainda para considerar que seus alunos tenham 

até mais conhecimento sobre a informática do que ele. 

Com a capacitação, o aprendizado do professor facilitará a incorporação das 

novas tecnologias da informação e comunicação na sua prática. Lembrando que a 

formação deve ser contínua, haja vista que as modernizações tecnológicas são 

constantes e rápidas. O que exige do professor e demais profissionais da educação 
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atualização frequente para a continuação dos trabalhos utilizando os recursos 

tecnológicos na educação. Cabe ao professor conhecer as tecnologias e utilizar 

esses recursos para melhorar a qualidade do ensino e inseri-lo na era digital. 

Faz-se necessário que o professor tenha tempo e sejam oferecidas a eles 

oportunidades que possibilite a familiarização com as novas tecnologias educativas, 

bem como as possibilidades e limites para que na sua prática possa escolher 

conscientemente as maneiras mais adequadas ao ensino de determinados tipos de 

conhecimento. Compreende-se que esse processo não é simples, mas ao romper as 

estruturas arraigadas há vários anos e dissolvendo os receios a utilização das 

tecnologias digitais nas aulas será possível. 

Tendo em vista que a escola tem o papel fundamental de assegurar a todos 

os estudantes uma formação cultural e cientifica onde cada um possa estabelecer 

relações autônomas e críticas com a realidade. Nesse sentido, o sistema 

educacional permeado pelas transformações tecnológicas faz com que os 

profissionais da educação sejam mais exigidos em seu modo de ensinar. Assim 

como, a utilização de materiais de apoio pedagógico deve constituir-se, sobretudo 

daqueles que representam maior interesse por parte dos estudantes, como o 

computador. 

Os instrumentos tecnológicos são realidade no cotidiano da sociedade e, 

portanto, das instituições de ensino, assim entende-se que a escola precisa garantir 

uma proposta pedagógica voltada para o desenvolvimento da competência do 

estudante em interpretar e produzir, utilizando-se de recursos da informática como 

ferramenta que oriente os estudantes a construir conhecimentos a partir de 

processos investigativos e exploratórios. 

O laboratório de informática é uma importante e rica ferramenta que os 

professores podem utilizar, no entanto, é preciso estar preparado e atualizado, visto 

que as atividades realizadas em um espaço informatizado não é o suficiente, pois o 

importante é proporcionar aos estudantes aprendizagem significativa. O professor 

precisa aprender continuamente e fazer uso das tecnologias que são do interesse 

dos estudantes como elementos auxiliares de apoio a realização do ensino, sendo 

este o primeiro passo para a utilização coerente dos recursos tecnológicos na 

direção do que se acredita fundamental na educação – a construção do 

conhecimento. 
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Esses recursos institucionais, todavia, não podem ser usados a qualquer 
momento, sem critério, conforme indicar a vontade do professor, apenas. 
Seu emprego deve estar em consonância com os OBJETIVOS DE ENSINO 
a serem atingidos e com os MÉTODOS DE ENSINO a serem utilizados 
(AYRES, 2008, p. 108). 

 

Considera-se que a utilização das novas tecnologias não é o suficiente para 

garantir uma boa aprendizagem, pois para que esses recursos sejam utilizados 

corretamente é preciso que os professores estejam preparados para adequar as 

tecnologias as necessidades e objetivos da área educacional, ou seja, conhecer as 

tecnologias disponíveis e suas possibilidades como instrumento de aprendizagem. 

Esse conhecimento permite ao professor utilizar esses subsídios para o 

planejamento de suas aulas e para a consecução dos objetivos de aprendizagem. 

Nesse contexto, o professor deve agir como mediador, onde o computador 

tem o papel de potencializar o processo de aprendizagem, contribuindo para que 

este fato ocorra de uma maneira moderna, lúdica e interessante. Ou seja, entende-

se que a integração do computador no processo de ensino-aprendizagem é uma 

possibilidade didático-pedagógica que complementa a aprendizagem, onde o uso do 

computador é parte importante no desenvolvimento da cidadania. 

 

A motivação existente no coração do professor está diretamente associada 
ao seu comportamento perante seus colegas, ao modo como prepara as 
suas aulas, ao modo como se relaciona com a comunidade, a fidelidade a 
sua missão e, finalmente, ao êxito que possa ter perante seus alunos. O 
professor deve sempre conservar em sua mente a noção maior de que ele 
é, mais do que tudo, um agente promotor da educação e que é, portanto, 
um educador (AYRES, 2008, p. 19). 

 

Desse modo considera-se que o ambiente educacional deve proporcionar o 

desenvolvimento de conhecimentos que orientem e estimulem os estudantes a se 

tornarem cidadãos críticos e conscientes. Tendo o professor um papel fundamental 

na aquisição e orientação das mídias educacionais, visto que no ambiente escolar é 

o responsável por orientar os estudantes no o acesso à informação que está nos 

meios digitais, promovendo o entendimento da informação e sua reelaboração em 

um novo conhecimento, tendo como consequência desejável a melhoria da 

qualidade de vida das pessoas. 
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4 O USO DO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA COMO RECURSO NO 

PROCESSO DE ENSINO-APRENDIZAGEM 

 

Vivemos em uma sociedade onde as mudanças ocorrem de forma acelerada 

em todos os ambientes sociais, econômicos e educacionais. Onde o uso do 

computador facilita e agiliza muitas atividades do cotidiano, fazendo parte assim da 

maioria das atividades que as pessoas precisam executar em seu dia a dia. Com a 

educação não é diferente, pois são diversas as propostas pedagógicas para que a 

educação acompanhe a evolução e atenda as necessidades de toda a comunidade 

objetivando uma educação de qualidade. 

Nesta perspectiva, diversas propostas pedagógicas defendem o uso de 

tecnologias para facilitar o processo de construção de novos conhecimentos. Onde o 

computador passa a ser uma ferramenta de auxílio no desenvolvimento do raciocínio 

lógico, da concentração, da coordenação motora e da criatividade entre outros que o 

aluno necessita. Sendo a informática vista como recurso que favorece a 

aprendizagem, quando o conhecimento não é transmitido, mas construído por meio 

de ações que são interiorizadas e se transformam. 

 

Certamente, esta nova atitude é fruto de um processo educacional, cujo 
objetivo é a criação de ambientes de aprendizagem, onde os aprendizes 
podem vivenciar e desenvolver estas capacidades. Este conhecimento não 
é passível de ser transmitido, mas tem que ser construído e desenvolvido 
pelo aprendiz. Isto implica que as escolas que nós conhecemos hoje devem 
ser transformadas. Esta transformação é muito mais profunda do que 
simplesmente instalar computador, como um novo recurso educacional. 
Eles devem ser inseridos em ambientes de aprendizagem que facilitem a 
construção de conhecimento, a compreensão do que o aprendiz faz e o 
desenvolvimento das habilidades que são necessárias para atuar na 
sociedade do conhecimento. Aprender um determinado assunto deve ser o 
produto de um processo de construção de conhecimento realizado pelo 
aprendiz e por intermédio do desenvolvimento de projetos, que usam o 
computador como uma fonte de informação ou recurso para resolver 
problemas significativos para o aprendiz (VALENTE, 1999, p.98). 

 

O uso do computador na educação pode ser entendido como um importante 

recurso que auxilia professores e alunos no processo de ensino-aprendizagem. 

Embora, o computador seja uma ferramenta que não foi desenvolvida com fins 

pedagógicos. Desse modo, este recurso só terá uma aplicação excelente na 

educação se possibilitar o acesso ao conhecimento a partir de seu uso dinâmico, 
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como auxiliador de professores e alunos para uma aprendizagem mais consistente, 

sendo fundamental que o uso desse recurso seja de forma adequada e planejada. 

Nesse sentido, este trabalho apoiou-se em uma pesquisa qualitativa, o qual 

trabalhou com dados, relatos orais e escritos, realizados durante o início do ano 

letivo de 2013 em uma Escola Municipal de Cachoeira do Piriá, com professores dos 

anos iniciais do Ensino Fundamental. Ocorreu, então, a coleta de dados referentes 

às atividades desenvolvidas no laboratório de informática e o modo como tais 

atividades estão contribuindo para a transformação dos processos de construção do 

conhecimento. 

Foi realizada, também uma revisão bibliográfica para compreender como o 

uso do computador tem influenciado no processo de ensino-aprendizagem e os 

principais conceitos envolvidos, para que o conhecimento teórico estivesse atrelado 

à prática realizada. Assim, foi proposto um projeto que tinha por objetivo desenvolver 

ações que habilitassem os professores a utilizar o laboratório de informática, tendo o 

computador como recurso no processo de ensino-aprendizagem. O projeto 

possibilitou a análise de pontos positivos e negativos que precisam ser melhorados 

para que o ambiente escolar possa acompanhar as tecnologias. 

 

4.1 CONHECENDO O LABORATÓRIO DE INFORMATICA DA ESCOLA 

 

Vale ressaltar que a pesquisa foi realizada no ano de 2013 e teve como 

campo de estudo uma escola da Rede Municipal de Cachoeira do Piriá-PA. Numa 

abordagem qualitativa, esta pesquisa teve como sujeitos de estudo 10 professores 

que atuam nos anos iniciais do Ensino Fundamental. Com o objetivo de ampliar as 

possibilidades de conhecimento dos professores que apresentavam dificuldades em 

utilizar o computador. 

O laboratório de informática da escola localiza-se em uma área acessível aos 

alunos e professores, a sala é climatizada, e além dos computadores possui um 

Datashow. O laboratório de informática funciona em todos os turnos da escola, onde 

cada professor pode levar sua turma pelo menos uma vez por semana no espaço, 

possuindo um funcionário que auxilia professores e alunos na utilização da sala. O 

espaço possui 4 computadores para uso de todos os alunos matriculados e mais 2 
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notebooks que são utilizados para realizar trabalhos administrativos da escola, todos 

os computadores possuem acesso a internet. 

 

Foto 1 

Laboratório de Informática 

 

Fonte: Foto tirada pela pesquisadora no local da pesquisa de campo 

 

Conforme a foto percebe-se que o espaço apresenta recursos básicos para 

que os alunos possam fazer suas pesquisas em reforço aos conteúdos estudados 

em sala de aula. Bem como o professor poderá utilizá-lo como aliado no processo de 

ensino-aprendizagem através de softwares educativos, internet, etc. Onde o 

computador torna-se um meio interativo que ajuda na qualidade do ensino dos 

alunos, dependendo da forma como é explorado. 

Vale ressaltar que como se observa na foto o espaço é limitado, onde para 

uma turma de alunos, que geralmente são de 25 a 30 alunos, o professor encontrará 

dificuldade em organizar o espaço para acomodar todos os alunos para que sejam 

desenvolvidas atividades que promovam a aprendizagem. Outro aspecto que pode 
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ser observado na foto é o fato das máquinas não possuírem nobreaks, pois se haver 

uma queda de energia as máquinas são desligadas perdendo os trabalhos que 

ainda não foram salvos. 

 

4.2 MOMENTOS DA PESQUISA 

 

A informática vem adquirindo cada vez mais relevância no cenário 

educacional. Sua utilização como recurso no processo de ensino-aprendizagem 

integra a ação escolar ao meio social. Sendo necessário que a educação escolar se 

reestruture para acompanhar as mudanças estruturais e funcionais das novas 

tecnologias. Diante dessa nova perspectiva, o professor precisa refletir sobre essa 

realidade, repensando sua prática para que sejam construídas novas ações 

educativas que integrem as suas aulas aos meios tecnológicos e principalmente, as 

exigências da sociedade. 

 

A sociedade do conhecimento requer indivíduos criativos e com a 
capacidade para criticar construtivamente, pensar, aprender sobre aprender, 
trabalhar em grupo e conhecer seus próprios potenciais. Este indivíduo 
precisará ter uma visão geral sobre os diferentes problemas ecológicos e 
sociais que preocupam a sociedade de hoje, bem como profundo 
conhecimento em domínios específicos. Isto requer um indivíduo que está 
atento às mudanças que acontecem em nossa sociedade e que tem a 
capacidade de constantemente melhorar e depurar suas ideias e ações 
(VALENTE, 1999, p.98). 

 

Durante a pesquisa observou-se que a maioria dos professores utilizavam o 

laboratório de informática da escola com restrições, ou seja, o utilizavam como sala 

de vídeo e de pesquisa na internet, quando na verdade acredita-se que as 

possibilidades de uso do laboratório de informática são inúmeras, devendo o 

professor incorporar as novas tecnologias ao processo de desenvolvimento do 

conhecimento. 

No primeiro momento da pesquisa, foi realizado um levantamento de dados 

para melhor entender como o uso do computador estava influenciando a prática 

pedagógica dos professores dos anos iniciais do Ensino Fundamental. O 

instrumento utilizado para a coleta de dados foi o questionário para a análise das 

atividades realizadas no laboratório de informática para levantar informações sobre 
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as concepções dos professores sobre o uso do computador na educação e 

compreender melhor de que maneira este recurso vem sendo utilizado na escola. 

Considerando que alguns professores possuíam conhecimentos básicos 

sobre o uso das tecnologias e outros que demonstraram temores e resistências, 

optou-se como ponto de partida do trabalho a aplicação de um questionário, para 

melhor entender a realidade dos professores. Esse questionário foi composto por 

questões fechadas, “também denominadas limitadas ou de alternativas fixas, são 

aquelas que o informante escolhe sua resposta” (LAKATOS, 2003, p. 204), com o 

objetivo de definir um perfil mais próximo da concepção dos professores 

pesquisados. Foram distribuídos 10 questionários, onde todos foram preenchidos e 

devolvidos. Dos quais os dados recebidos obtiveram-se as seguintes análises. 

Quanto ao uso do computador na preparação das aulas, a pesquisa revelou 

que os professores buscavam outras formas de preparação de suas aulas, o 

computador e a internet não faziam parte dos recursos para a criação das aulas. Os 

dados obtidos a partir da questão: você utiliza a internet na preparação de suas 

aulas? Revelou que 80% dos professores não utilizam a internet como fonte para 

suas pesquisas na preparação e organização de suas aulas, ou seja, apesar do 

potencial da web em ampliar as possibilidades para ensinar e aprender, os 

professores pesquisados mostram-se distantes da realidade digital. 

Pode-se considerar esse resultado como ponto de partida para uma análise 

da realidade onde os professores encontram-se sem oportunidades para 

desenvolver as várias habilidades para manuseio do computador e também de 

outros equipamentos digitais, visto que não basta apenas oferecer cursos 

preparatórios para os professores, mas garantir que os mesmos possam participar. 

Ou seja, a carga horária de trabalho dos professores algumas vezes dificulta que 

esses profissionais possam estar disponíveis para os cursos de formação 

continuada e para pesquisas mais amplas na internet. 

O resultado mostra ainda que 20% dos professores utilizam os recursos da 

internet para a produção de suas aulas, mesmo que semanalmente esse recurso já 

faz parte de sua rotina de trabalho. Revelando que os ambientes digitais, oferecidos 

pela internet abrem infinitas possibilidades para seus usuários, onde as informações 

depois de selecionadas e analisadas promovem o enriquecimento de saberes. Vale 

ressaltar que os professores que utilizam esse recurso os utilizam semanalmente. 
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Revelando a necessidade do desenvolvimento de habilidades de manuseio das 

ferramentas tecnológicas digitais e também da atuação crítica no mundo 

informatizado. 

Quanto aos professores que utilizam os computadores na preparação das 

aulas é importante destacar que a falta de familiaridade com o recurso dificulta sua 

utilização com maior frequência. Essa dificuldade também se reflete na utilização do 

laboratório de informática como recurso pedagógico. Pois quando questionados 

sobre a utilização do laboratório de informática como recurso pedagógico, os 

professores pesquisados revelaram que 60% não utiliza o laboratório durante suas 

aulas, o que nos revela que como não utilizam para a preparação das aulas também 

não o utiliza como recurso pedagógico. 

Essa realidade reflete como o laboratório de informática é visto por alguns 

professores, ou seja, é comum que este espaço seja utilizado apenas como local 

para a exposição de vídeos e para pesquisa na internet. Tal concepção precisa ser 

examinada para que o laboratório de informática seja utilizado em situações e para 

fins diversificados, onde seu uso frequente sirva para que os alunos desenvolvam 

diferentes maneiras de aprender. 

Revelou-se ainda que alguns professores já utilizem o laboratório para a 

realização de suas aulas, pois 40% dos professores afirmam que esse recurso faz 

parte de sua prática. Revelando que apesar das dificuldades de manuseio os 

professores apresentam-se abertos a inclusão das novas tecnologias em seu 

cotidiano escolar. Fazendo uso dessas tecnologias para influenciar na maneira de 

aprender e de ensinar. 

As tecnologias de comunicação e informação são presença constante na 

realidade cotidiana e as escolas precisam fazer uso desse recurso, para que 

professores e alunos compreendam o impacto das novas tecnologias na vida das 

pessoas e vivenciem experiências significativas de aprendizagem. No entanto, 

observa-se a partir dos resultados da pesquisa realizada que os professores não 

utilizam os recursos tecnológicos em suas aulas. 

No Gráfico 1, observa-se que 70% dos professores pesquisados justificam a 

não utilização do computador pela falta de conhecimento sobre essa ferramenta, ou 

seja, é preciso bem mais que implantar laboratórios de informática nas escolas, os 
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professores necessitam ser orientados quanto à utilização desses recursos 

tecnológicos que ainda assustam grande parte dos docentes das escolas públicas. 

Nesse sentido, a escola precisa criar espaços para incorporar produtos 

culturais e as práticas sociais mais avançadas da sociedade, oportunizando aos 

professores momentos de formação pedagógica e tecnológica. Visto que 

professores precisam perder o medo das informações contidas nos meios 

tecnológicos. 

 

Gráfico 1 – Quanto às dificuldades de uso do computador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora 

 

Como se observa no Gráfico 1, 20% dos professores pesquisados não 

confiam nas informações contidas na internet. Compreende-se que a internet possui 

inúmeras informações, dentre elas sabe-se que algumas não são verdadeiras, mas 

sabemos também que a partir de filtros feito o professor oportunizará aos seus 

alunos inúmeras possibilidades para encontrarem o que querem em apenas um 

clique. 

Outra preocupação dos professores é o medo das cópias, 20% (Gráfico 1) 

afirmam que esse receio dificulta o uso do computador e da internet. Entende-se que 

os professores precisam orientar seus alunos sobre a importância de selecionar 

m A falta de conhecimento sobre a 
ferramenta (computador) 
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informações e aprender a desenvolvendo opiniões, conceitos e construindo 

concepções. 

O questionário aplicado aos professores revelou ainda que 90% dos 

professores pesquisados, não utilizam softwares educativos em suas aulas, visto 

que desconhecem softwares que se aplicam aos conteúdos abordados nas aulas. 

Demonstrando assim, que apesar da existência de inúmeros softwares possíveis de 

serem aplicados nas aulas, os professores ainda não os utilizam nas aulas como 

recurso pedagógico. 

A pesquisa revelou ainda que o motivo para não utilização de softwares nas 

aulas está no fato de os professores não conhecerem softwares que abordem 

conteúdos das disciplinas ministradas, ou seja, além das dificuldades de utilização 

dos computadores devido à falta de conhecimentos técnicos sobre as máquinas os 

professores lidam ainda com a dificuldade em pesquisar materiais que tornem suas 

aulas mais atrativas e diferenciadas, como softwares que trabalhem os conteúdos de 

maneira lúdica e significa, onde o conhecimento é construído a partir da utilização 

dos computadores. 

Assim observou-se que os professores pesquisados precisam utilizar o 

computador como recurso em uma nova proposição pedagógica que promova a 

aprendizagem para a construção do conhecimento. O computador é um recurso que 

apresenta inúmeras possibilidades para aprender e ensinar, onde os usuários 

precisam conhecer suas ferramentas para que um universo de informações possa 

surgir. 

Assim 10% dos professores utilizam-se de algum tipo de software, revelando 

que apesar das dificuldades em manusear o computador, os professores buscam 

maneiras de agregar suas aulas as tecnologias disponíveis nas escolas. Concluindo-

se que os professores precisam de momentos de capacitação que possam orientá-

los sobre a utilização do computador. 

Considerando realidade escolar foi realizado o projeto com a seguinte 

temática “Formação de professores para o uso do computador no processo de 

ensino-aprendizagem”, com o objetivo de desenvolver ações que habilitassem 

professores a utilizar o computador como recurso pedagógico. Nos primeiros 

momentos do projeto, alguns relatos serviram para representar as inquietações e 
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preocupações dos professores quanto à utilização do computador para ministrar 

suas aulas. 

Tais relatos revelaram ainda o grande interesse dos professores em superar 

essas dificuldades. Visto que, como já foi citado neste trabalho, a maioria dos 

professores pesquisados não utilizam o computador em suas aulas. Durante o 

projeto pode-se ainda abordar o papel do professor e o tipo de prática pedagógica 

que se faz necessária na educação mediada pelas novas tecnologias. Visto que, as 

TIC’s geradas nas últimas décadas, estão contribuindo para a transformação dos 

processos de ensino. 

Considerando o computador como um importante recurso para promover a 

passagem da informação ao usuário e facilitar o processo de construção de 

conhecimento, o projeto prosseguiu objetivando habilitar os professores envolvidos a 

utilizar o laboratório de informática como recurso pedagógico. Participaram da 

pesquisa dez professores que apresentavam dificuldades em utilizar o laboratório de 

informática. A capacitação visou à utilização do computador e todas as suas 

funcionalidades de modo que professores se habilitassem a utilizá-lo como recurso 

em sua prática pedagógica, além de informações básicas sobre o computador para 

que ao ser auxiliado na questão técnica o professor pudesse pensar somente na 

parte pedagógica que é o que lhe cabe. 

Desse modo o projeto foi desenvolvido através de encontros presenciais onde 

a temática foi trabalhada através de palestras e oficinas realizadas no laboratório de 

informática da escola. Para o desenvolvimento do projeto foram utilizados os seis 

computadores com acesso a Internet e com recurso multimídia, foram utilizados 

ainda Datashow e fones de ouvido para evitar a interferência de estímulos auditivos 

provenientes dos outros computadores que estavam funcionando simultaneamente. 

Os professores precisaram dividir o acesso aos computadores, onde cada 

computador foi utilizado por dois ou três professores, sendo possível perceber o 

grande interesse de todos os professores em superar as dificuldades no uso do 

computador e a parceria que se estabeleceu durante o processo de aprendizagem. 

As palestras visavam o entendimento e uso do laboratório de informática 

como recurso para promover a passagem da informação ao usuário e facilitar o 

processo de construção de conhecimento. Abordando-se o papel do professor e o 

tipo de prática que se faz necessária na educação mediada pelas novas tecnologias. 
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As palestras observaram ainda a preparação e organização do laboratório de 

informática para receber as turmas. Onde os professores foram sensibilizados a 

buscar parcerias com os responsáveis pelo laboratório de informática em busca dos 

recursos que o mesmo dispõe. 

Durante as palestras foram abordados as funcionalidades do computador e 

suas aplicações na educação; a inserção da informática no cotidiano das pessoas, 

de sua influencia sobre as mesmas e da necessidade que surgiu em desenvolver 

habilidades e competências para dominar essas tecnologias, principalmente na 

educação, visto que os alunos se envolvem com mais facilidade com a tecnologia 

enquanto os professores por falta de conhecimento ou por falta de tempo para 

conhecer não se integram ao mundo informatizado. Abordou-se ainda a importância 

da análise criteriosa dos recursos de informática que o professor pretende utilizar 

nas aulas, verificando-se os aspectos técnicos e a pertinência pedagógica. 

As primeiras oficinas realizadas estavam voltadas para as ferramentas do 

editor de texto Microsoft Word, tendo sido percebida a necessidade de informações 

sobre a criação e formatação de documentos. Foram exploradas ainda as normas 

para a formatação de texto estabelecida pela Associação Brasileira de Normas 

Técnicas (ABNT). Durante os encontros do projeto a temática foi trabalhada a partir 

de trabalhos que visavam o entendimento e uso das ferramentas de edição de textos 

e aplicação dos mesmos nas aulas com os alunos, ou seja, a construção de 

materiais para as aulas e a utilização através de slides, ilustrações, etc. 

As demais oficinas realizadas abordaram a ludicidade a partir de atividades 

que estimulam a participação dos alunos. Onde foram explorados softwares como 

GCompris, Hagaquê e sites com atividades educativas voltadas para a construção 

do conhecimento. Nessas oficinas, abordaram-se os softwares educativos com 

atividades voltadas para a alfabetização dos alunos, onde as atividades 

proporcionadas pelo computador contribuem para um avanço qualitativo no 

processo de ensino-aprendizagem. Sendo escolhidos o Gcompris e o HagáQuê. 
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4.2.1 GCOMPRIS:  

Figura 1: Interface do software GCompris. 

 

Fonte: Software GCompris. 

 

A figura acima demonstra a interface do software GCompris que é uma 

interface simples e agradável, mas que desperta o interesse em realizar as 

atividades.O GCompris é uma suíte de aplicações educacionais que compreende 

numerosas atividades para crianças de idade entre 2 e 10 anos (Figura 1). Algumas 

das atividades são de orientação lúdica, mas sempre com um caráter educacional. 

Atualmente o GCompris possui 80 aplicativos que estão divididos em categorias, 

como descoberta do computador, álgebra, ciências, geografia, jogos, leitura, e outros 

(Figura 2). 
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Figura 2: Menu principal das atividades de língua portuguesa do 

GCompris 

 

Fonte: Software GCompris. 

 

É distribuído sob a licença GNU/GPL (General Public License / Licença 

Pública Geral), sendo um pacote GNU oficial. Ele roda em plataformas GNU/Linux, 

MacOSX, Windows e outras versões do Unix. Sendo um software livre qualquer 

pessoa pode adquiri-lo, estudá-lo, modificá-lo e redistribui-lo sob os termos da 

licença GNU/GPL. 

GCompris é parte do projeto GNU reconhecido pela Friends of the Worlds 

Treasure. O Gcompris pode ser encontrado na lista de softwares mantida pela Free 

Software Foundation (FSF) e pela Organização das Nações Unidas para a 

Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO). 

Funciona bem em um Computador Pessoal (PC) com processador de 

233MHZ e 64MB de memória. Ele usa aproximadamente 100MB de espaço em 

disco. O GCompris pode ser usado em computadores com configurações inferiores 

usando a tecnologia de terminais juntamente com o GNU/Linux (terminais-X). 
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As principais distribuições GNU/Linux voltadas para escolas são: AbulEdu, 

SkoleLinux e Freeduc. Está disponibilizado através do download de um pacote 

binário, que pode ser encontrado no site do aplicativo. No site também podem ser 

encontradas as versões desenvolvidas pelos usuários, específicas para algumas 

distribuições, como Mandriva, Ubuntu, FreeBSD, Windows®, entre outras. 

 

4.2.2 HAGÁQUÊ 

 

A produção de textos é fundamental para o aprendizado da língua escrita, e 

as histórias em quadrinhos podem ser usadas para auxiliar neste aprendizado. 

Assim surgiu o HagáQuê, um editor de histórias em quadrinhos para o uso 

pedagógico. Com o HagáQuê, a criação de histórias em quadrinhos é facilitada, e 

transformada em uma atividade divertida mesmo para aqueles que não possuem 

coordenação motora bem apurada para desenhar. 
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Figura 3: Interface do software HagáQuê 

 

 

Fonte: Software HagáQuê 

O HagáQuê apresenta uma interface adaptada às limitações e necessidades 

do usuário (crianças em processo de alfabetização) e com recursos facilitadores 

para que o aluno tenha liberdade de expressão, oferecendo a possibilidade de 

compor os mais diferentes personagens como em uma HQ (história em quadrinhos) 

regular (Figura 3). 

Vale ressaltar que além de entreter, as HQs podem auxiliar no processo de 

ensino-aprendizagem dos mais diversos conteúdos, como geografia, matemática, 

história, português e idiomas estrangeiros. O HagáQuê foi desenvolvido de modo a 

facilitar o processo de criação de uma história em quadrinhos por uma criança ainda 

inexperiente no uso do computador, mas com recursos suficientes para não limitar 

sua imaginação. 

Neste sentido, as oficinas de informática possibilitaram através da 

apresentação das ferramentas computacionais elaborarem atividades que além de 

explorar o potencial de aprendizagem dos alunos através dos recursos 
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informatizados, servirão para mostrar aos professores a importância da 

contextualização do uso do software educacional, relacionando com os conteúdos 

curriculares. Onde a criança desenvolve sua imaginação utilizando os softwares 

educacionais, tornando o aprendizado uma atividade divertida. 

 

4.3 ANÁLISES DOS RESULTADOS DA PESQUISA 

 

Durante os trabalhos com os professores propuseram-se atividades que 

envolviam reflexão, ação e ludicidade, de modo que todos agregassem 

conhecimentos e desenvolvessem habilidades capazes de torná-los mais ativos e 

críticos para que ocorressem mudanças significativas no grupo do qual fazem parte, 

vivendo experiências significativas para o desenvolvimento e construção do 

conhecimento. Todas as atividades propostas aos professores tinham como objetivo 

promover a aprendizagem a partir do uso do computador (Foto 2), sendo todas 

aprovadas pelos professores. 

Foto 2 

Momento de formação dos professores 

 

Fonte: Foto tirada pela pesquisadora no local da pesquisa de campo 
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Foi importante realizar estas atividades, visto que foi possível aplicar 

conhecimentos aprendidos na graduação sobre Informática Educativa. Os 

professores tiveram oportunidade de pesquisar sobre sites e utilizar softwares que 

podem ser utilizados de acordo com o assunto abordado nas aulas. Através dessas 

atividades pode-se perceber a ligação entre realidade, conteúdo e tecnologia, 

realizando-se uma aprendizagem em uma perspectiva inspirada nas novas 

tecnologias. 

O uso do computador desde as tarefas mais simples como pesquisa na 

internet, criar texto no editor de texto, é o suficiente para permitir o desenvolvimento 

de uma série de habilidades que ajudam os professores a superar suas limitações, 

levando-os a aprender com os erros e desenvolver autoconfiança e desenvolver 

conhecimentos necessários para sua vida pessoal e para o enriquecimento da sua 

prática pedagógica. 

A partir das palestras realizadas pode-se perceber a preocupação dos 

professores na utilização do computador como recurso pedagógico. Pois através dos 

relatos observou-se que a grande maioria dos professores gostaria de obter mais 

conhecimento sobre o uso do computador como recurso nas aulas, no entanto, a 

falta de conhecimento técnico sobre o computador impedia que esse recurso fosse 

utilizado com mais frequência pelos professores em suas aulas. 
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Foto 3 

Orientação sobre pesquisa na internet sobre histórias em quadrinho 

 

Fonte: Foto tirada pela pesquisadora no local da pesquisa de campo 

 

As observações realizadas durante as oficinas permitiram constatar a 

aceitação dos professores com relação aos softwares educacionais explorados. A 

participação de todos favoreceu a adaptação das atividades dos softwares aos 

conteúdos e as necessidades existentes nas turmas. Nesse sentido, ao escolher o 

software mais adequado aos trabalhos a serem realizados nas turmas, foi 

incentivada a reflexão sobre os softwares que mais se adequava ao contexto 

escolar, sobre as vantagens e desvantagens do uso do software e sobre a 

importância dos professores estarem incluídos digitalmente. 

Compreende-se que a informática na educação não deve apenas está 

inserida no contexto escolar, através de computadores, mas fazer parte da proposta 

de ensino da escola. Tendo o professor condições de criar ambientes de 

aprendizagem capazes de garantir um movimento contínuo de construção e 

reconstrução do conhecimento. Sendo rápido, flexível e estar disposto a aprender a 
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lidar com as rápidas mudanças que ocorrem no mundo informatizado. Nesse 

sentido, as oficinas realizadas englobaram tanto conhecimentos básicos de 

informática como propostas pedagógicas de utilização dos recursos tecnológicos nas 

aulas ministradas. 

Disponibilizando computadores e softwares para auxílio nas aulas foi possível 

aos professores conhecer e aprender sobre como utilizar esses recursos, além de 

possibilitar condições para que os professores trabalhassem em grupo para 

encontrar soluções para problemas e dificuldades na utilização do laboratório de 

informática da escola. Os resultados obtidos mostraram que estas experiências 

foram momentos de construção de saberes e superação de dificuldades. 

A avaliação do projeto foi realizada a partir de relatos apresentados pelos 

professores. Onde cada professor teve a oportunidade de expressar seus 

conhecimentos e socializar suas experiências. Mostrando que desenvolver meios e 

criar condições que permitam seus alunos avançar no seu aprendizado é 

fundamental para suas práticas educativas. Tal avaliação revelou que o uso da 

informática nas aulas define o quanto a escola está comprometida com uma 

proposta educacional voltada para o desenvolvimento político e social dos alunos. 

Os resultados permitem perceber esse momento como muito importante para 

o professor, pois o mesmo se permite mudar de atitude diante das possibilidades 

oferecidas pelo computador. Onde é preciso dominar elementos da informática para 

que a aula continue a ser dele. Sendo este momento voltado para a reflexão de sua 

prática. Compreendendo que o ambiente educacional deve proporcionar o 

desenvolvimento de conhecimentos que orientem e estimulem os alunos a buscarem 

informações que lhes auxiliem em seu cotidiano, selecionando as que considerem 

relevantes para sua formação enquanto cidadão crítico e consciente de suas 

habilidades e competências. 

Desse modo, o professor deve refletir constantemente e criticamente seu 

cotidiano, sua prática. Buscar uma formação continuada, aprimorando seus saberes 

e aprender novas estratégias para que suas aulas não se tornem obsoletas. Embora 

o que se observa é que são muitos os degraus que precisam ser passados, mas que 

acreditando na importância da educação e tendo compromisso todos os professores 

podem adequar suas práticas, seus valores, seus saberes de acordo com o contexto 

social ao qual está inserido. 
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Foto 4 

Momento de pesquisa sobre histórias em quadrinho 

 

Fonte: Foto tirada pela pesquisadora no local da pesquisa de campo 

 

Nas oficinas os professores trabalhavam a construção de textos e 

desenvolvimento da leitura utilizando os softwares educativos (HagáQuê e 

GCompris) revelando que as propostas trabalhadas propiciaram ampliar conceitos 

sobre a alfabetização e a importância da associação entre software e o conteúdo 

trabalhado. Percebeu-se ainda que apesar de estarem preocupados com a evolução 

dos recursos pedagógicos os professores estão preparados para vivenciar 

momentos de capacitação para superar as dificuldades em sua prática pedagógica. 

Os professores passaram a conhecer as ferramentas dos softwares como 

mostra a Foto 4 e como poderia utilizá-los em uma perspectiva onde o aluno não 

somente é habilitado a decodificar o código escrito, mas estar preparado para os 

usos sociais da leitura e escrita. 

Os resultados das oficinas utilizando o HagáQuê, GCompris e sites 

educativos foram bastante positivas. Visto que os apontamentos feitos pelos 
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professores através dos relatos afirmam a pertinência do uso dos softwares 

educativos como recurso no processo de ensino-aprendizagem. Os professores 

foram bastante participativos, curiosos e receberam muito bem a proposta de 

trabalhar com os softwares com os alunos dos anos iniciais do Ensino Fundamental. 

Durante as oficinas além de ser explorado o que cada software tinha a 

oferecer através da apresentação de atividades e ferramentas nas diferentes 

disciplinas. Realizaram-se ainda discussões em grupo sobre as vantagens da 

utilização dos softwares como recurso didático. A maior dificuldade surgiu pela falta 

de familiaridade dos professores com o computador, o que foi sendo superada no 

decorrer das atividades, pois além das orientações sobre como utilizar os softwares 

os professores foram orientados sobre os conceitos técnicos do computador. 

Compreende-se que a utilização do computador como recurso traz inúmeras 

contribuições para a prática docente em qualquer modalidade de ensino, visto que 

contribui para o processo de ensino-aprendizagem. No entanto, o professor precisa 

utilizar o computador como suporte de criação de novos contextos educativos, onde 

os softwares educativos devem envolver situações problemas constituindo-se como 

atividades de aprendizagem envolvente e estimulante. Onde o professor deve refletir 

sobre sua prática pedagógica para que esta ajude na construção de uma educação 

voltada para a formação de indivíduos que exerçam plenamente sua cidadania. 

Desse modo a escola deve pensar seu papel na sociedade e promover 

conhecimentos que habilitem seus alunos a viver em sociedade. Procurando utilizar 

conhecimentos cotidianos como embasamento para seu trabalho pedagógico, 

buscando a inclusão das tecnologias no ambiente da sala de aula contribuindo para 

a melhoria da qualidade do ensino. Portanto, é necessário que o professor 

mantenha-se sempre atualizado para atender a velocidade com que as mudanças 

ocorrem na sociedade e pelo avanço cientifico e tecnológico, haja vista que essas 

mudanças permitem uma série de reflexões sobre o espaço escolar. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Percebe-se que apesar dos investimentos do governo na capacitação de 

profissionais e informatizar as escolas, alguns objetivos não foram alcançados, um 

exemplo é que algumas escolas possuem laboratórios de informática, no entanto, os 

professores não utilizam esse recurso por falta de conhecimento em como utilizá-lo 

pedagogicamente. Assim, tem-se como preocupação fundamental deste trabalho o 

desenvolvimento de concepções que definam a educação como responsável pela 

construção da inteligência flexível, crítica e criativa, onde a informática faça parte do 

meio escolar preparando os alunos para o mundo tecnológico e cientifico. 

Desse modo, acredita-se que o uso do laboratório de informática como 

recurso educacional contribui para a melhoria da qualidade do ensino e promove a 

inclusão das tecnologias no ambiente da sala de aula, promovendo inúmeras 

reflexões sobre o espaço escolar. Principalmente quanto ao papel do professor, que 

precisa desenvolver competências e habilidades que prepare melhor os alunos para 

resolver dificuldades do cotidiano e prepará-los para o mercado de trabalho 

competitivo. 

Compreendendo que o professor não é mais o único que ensina, mas aquele 

que estabelece uma relação entre o conhecimento e os alunos. Ou seja, o professor 

tem o papel de criar situações para que o aluno produza, dando significado e sentido 

que faz e para que faça, fortalecendo a importância do professor na qualificação 

pessoal do aluno e na produção do conhecimento. 

Assim, a escola precisa contribuir para o desenvolvimento de seus alunos, 

investindo na orientação dos mesmos com o objetivo de construir o pensamento 

crítico e capaz de realizar coisas novas. Sendo necessária uma reflexão por parte de 

todos que compõem comunidade escolar, para que as tecnologias tenham 

realmente contribuições para o desenvolvimento de pessoas competentes, críticas e 

conscientes de sua função estando preparados para influenciar a realidade da qual 

fazem parte. 

O professor de hoje, precisa estar capacitado para atender as exigências da 

sociedade da informação, estudando incessantemente e trocando experiências com 

os colegas. Buscando novas práticas pedagógicas que agreguem conhecimentos 

que despertem no aluno o prazer em aprender, incorporando as novas tecnologias 
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da informação e comunicação em suas atividades escolares, onde o uso do 

computador e suas funcionalidades sirvam para mediar o conhecimento. 

O avanço tecnológico, desperta a necessidade de participação dos 

professores em capacitações que os orientem sobre a utilização das novas 

tecnologias como recurso em sua prática pedagógica, onde além de conhecimentos 

técnicos é necessário desenvolver habilidades que permitam que o uso do 

computador promova benefícios para a aprendizagem dos alunos, visto que as 

mídias e seus atrativos despertam maior interesse nos alunos. 

Baseado nestas perspectivas que este trabalho foi desenvolvido com 

buscando incorporar de maneira significativa as tecnologias ao processo de ensino-

aprendizagem, observando o que de melhor poderia ser utilizado em prol da 

construção do conhecimento do aluno. Onde o professor é o mediador de todo esse 

processo com recursos tecnológicos, favorecendo a interação e autonomia. 

A partir das palestras e oficinas desenvolvidas pode-se concluir que o 

professor precisa dos momentos de capacitação para superar as dificuldades em 

utilizar as novas tecnologias em suas aulas, sendo esses momentos importantes 

para a construção de uma prática pedagógica que incorpore os conteúdos e saberes 

as tecnologias disponíveis nas escolas. Vale ressaltar que o professore precisa estar 

preparado com saberes específicos em virtude da necessidade de aplicação desses 

saberes em sua prática diária para o bom desempenho de seu fazer pedagógico. 

Compreendendo as potencialidades dos recursos tecnológicos o professor 

estará apto a fazer uso deles para mediar o processo de conhecimento, além de 

estabelecer uma relação de parceria com seus alunos. No entanto, é importante 

também que os professores tenham tempo e oportunidades para se familiarizar com 

as novas tecnologias, daí a necessidade de uma formação continuada que 

possibilite aos professores fazer uso dos recursos tecnológicos mais adequados ao 

ensino. 

Lembrando que a construção do conhecimento não está limitada ao uso ou 

não uso das tecnologias, mas na compreensão e possibilidades de aplicações dos 

recursos tecnológicos. Cabendo ao professor encontrar sua maneira mais adequada 

de utilização, sendo importante ampliar, aprender e dominar as formas de 

comunicação para que suas aulas sejam acessíveis a todos os alunos. 



58 

 

 

Desse modo, conclui-se que o professor encontra-se em um ambiente 

entrelaçado de tecnologias que se modificam a todo o momento, onde não há uma 

tecnologia especifica a ser utilizada na educação e nenhuma forma de utilização 

universal, mas um leque de oportunidades educativas que leva o professor a refletir 

sobre sua prática pedagógica e adequar às tecnologias as necessidades e 

peculiaridades de seus alunos promovendo condições para que eles construam 

conhecimentos. Assim cabe ao professor inteirar-se e adequar sua prática as 

tecnologias que fazem parte da sociedade do conhecimento que exige um novo 

perfil de profissional. 

Nesta pesquisa procurou-se intervir na maneira como o professor utiliza as 

novas tecnologias para que fosse possível usar o que cada uma possui de melhor 

em prol da melhoria da qualidade do ensino. Incentivando os professores a buscar 

formas e metodologias de uso das TIC’s, contribuindo para enriquecer o processo de 

ensino-aprendizagem. Essa proposta de pesquisa retrata sobre o uso do 

computador como recurso educacional que auxilia no aprendizado de alunos e 

professores, onde se pode notar que a utilização do computador em sala de aula é 

mais um recurso que propicia ao professor ministrar os conteúdos de forma 

dinâmica, tornando o ensino acessível e prazeroso. 

Procurou-se a partir do tema em proposição refletir sobre o uso das 

tecnologias na educação, chamando atenção de todos os envolvidos no processo de 

ensino-aprendizagem, desde os professores até a sociedade em geral, para que os 

meios tecnológicos possam ser utilizados como recursos positivos no processo de 

desenvolvimento da aprendizagem, onde a formação continuada do professor é 

fundamental para que este esteja preparado para esse espaço escolar permeado de 

tecnologias que se modifica a todo o momento. 

As tecnologias vêm para proporcionar a todos uma educação de qualidade, 

visto que existem inúmeras vantagens quanto ao seu uso de modo adequado e 

organizado. Desse modo, as escolas devem proporcionar aos seus alunos acesso a 

esses recursos aliando-os a métodos e metodologias que busquem um ensino 

interativo e uma aprendizagem significativa. Cumprindo seu papel de educar e 

ensinar os alunos para um mundo onde a tecnologia não é apenas necessária, mas 

essencial. 

 



59 

 

 

REFERÊNCIAS 
 

AYRES, Antônio Tadeu. Prática Pedagógica Competente. Ampliando os saberes 
do professor. 4 ed. Editora Vozes. 2008 

 

ENRICONE, Delcia. Ser Professor. 5 ed. EdiPUCRS. 2006 

 

GEBRAN, Mauricio Pessoa. Tecnologias Educacionais. Curitiba. IESDE BRASIL 
S.A. 2009. 

 

LAKATOS, Eva Maria. MARCONI, Marina de Andrade. Fundamentos de 
metodologia científica. 5 ed. São Paulo. Atlas 2003. 

 

MARTINS, Heloisa Helena T. de Souza. Metodologia Qualitativa de Pesquisa. 
Educação e Pesquisa, São Paulo, v. 30, n. 2, p. 289-300, maio/ago. 2004. 
Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo. php?pid=S1517-
9022004000200007&script=sci_arttext> Acesso em: 30 jul.2013 

 

MERCADO, Luís Paulo Leopoldo (org). “Percursos na formação de professores: 
com tecnologias da informação”. Edufal. 1 ed. 2007 

 

NASCIMENTO, João Kerginaldo Firmino do. Informática aplicada à educação. 
Brasília, Universidade de Brasília. 2007 

 

NETO, H. Borges Uma classificação sobre a utilização do computador pela 
escola. Revista Educação em Debate, ano 21, v. 1, n. 27, p. 135-138, Fortaleza, 
1999. 

 

OLIVEIRA, Ramon de. Informática Educativa: dos planos e discursos à sala de 
aula. Campinas, SP. Papirus. 1997. 

 

SACRISTÁN, J. Gimeno. Compreender e transformar o ensino. Tradução Ernani 
F. da Fonseca Rosa. 4 ed. Artmed. 1998. 

 

SANT’ANNA, Ilza Martins. MENEGOLLA, Maximiliano. Didática: aprender a ensinar. 
Loyola. 5 ed. 1997 

 



60 

 

 

STEMMER, M.R.G.S. O Computador e a Alfabetização: estudos as concepções 
subjacentes aos softwares para Educação Infantil. Florianópolis, SC: [s.n.], 1998. 
Dissertação de Mestrado. 

 

Valente, José Armando. O Computador na Sociedade do Conhecimento. 
Campinas. SP UNICAMP/NIED, 1999. 

 

___________________. Computadores e Conhecimentos: repensando a 
educação. Campinas: UNICAMP, 1993. 

 

WEISZ, Telma. SANCHEZ, Ana. O diálogo entre o ensino e a aprendizagem. 2 
ed. 14ª Impressão. São Paulo. 2006. 



61 

 

 

APÊNDICE 

 

QUESTIONÁRIO PARA OS PROFESSORES 
 

1 Quanto ao uso do computador na preparação das aulas: 

a Você utiliza a internet na preparação de suas aulas? 

(  ) Sim 

(  ) Não 

b Se utiliza, qual a frequência? 

(  ) Sempre 

(  ) Semanalmente 

(  ) Mensalmente 

2 Quanto as aulas: 

a Você utiliza o laboratório de informática como recurso pedagógico durante as 

aulas? 

(  ) Sim 

(  ) Não 

b Se utiliza qual a frequência? 

(  ) Sempre 

(  ) Semanalmente 

(  ) Mensalmente 

3 Na sua opinião, qual o fator que dificulta a utilização do computador nas aulas? 

(  ) A falta do conhecimento sobre a ferramenta (o computador) 

(  ) A confiabilidade quanto as informações contidas na internet 

(  ) O medo das cópias 

4 Quanto ao uso de software educacional 

a Você utiliza softwares educativos durante as aulas? 

(  ) Sim 

(  ) Não 

b Se utiliza qual a frequência? 

(  ) Sempre 

(  ) Semanalmente 

(  ) Mensalmente 


