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RESUMO

MESQUITA, Eliézon Pereira. Fatores do uso inadequado da sala de informática 
na  escola  pública.  2013.  33  f.  Monografia  (Licenciatura  em  Computação)  -- 
Universidade Federal Rural da Amazônia, Bragança, 2013.

Este  trabalho trata do uso inadequado dos computadores na escola pública. Para 
tanto, buscou-se verificar os fatores que contribuem para o uso inadequado da sala 
de  informática  na  escola  pública.  A metodologia  utilizada  para  operacionalizar  o 
estudo  envolveu  a  pesquisa  bibliográfica  e  a  pesquisa  de  campo.  Na  pesquisa 
bibliográfica  destacam-se  autores  como  Sylvia  Figueiredo  Gouvêa,  Luis  Carlos 
Menezes, Luis Paulo Mercado, José Manoel Moran e José Armando Valente. Na 
pesquisa  de  campo,  para  a  coleta  de  dados,  foram  realizadas  observações e 
aplicação de  questionários semiestruturados. A análise dos dados fundamenta-se 
em uma abordagem qualitativa sem, contudo, desprezar os dados quantitativos. A 
análise dos resultados revelou que os professores pesquisados não utilizam a sala 
de informática por se acharem despreparados, desconhecerem o que são softwares 
educativos e tampouco o sistema operacional Linux, sistema utilizado nas escolas 
públicas.  Considerou-se  que  os  principais  fatores  que  contribuem  para  o  uso 
inadequado das escolas públicas são: a) a falta de formação continuada para os 
professores explorarem os recursos computacionais em suas aulas e auxiliarem os 
alunos  a  usarem os  computadores  para  aprender  b)  ausência  de  planejamento 
coletivo  e  articulação  da  gestão  escolar  que,  muitas  vezes  não  compreende  a 
importância dos computadores como ferramentas de aprendizagem.

Palavras chave: Computadores. Uso inadequado. Escola pública. 



ABSTRACT

MESQUITA, Eliézon Pereira. Fatores do uso inadequado da sala de informática 
na  escola  pública.  2013.  33  f.  Monografia  (Licenciatura  em  Computação)  -- 
Universidade Federal Rural da Amazônia, Bragança, 2013.

This work deals with the inappropriate use of computers in public schools. Therefore, 
we sought to identify factors that contribute to inappropriate use of the computer lab 
in  public  school.  The  methodology  used  to  operationalize  the  study  involved  a 
literature review and field research. In literature stand out authors like Sylvia Gouvêa 
Figueiredo, Luis Carlos Menezes, Luis Paulo Mercado, José Manuel Moran and José 
Armando Valente. In field research, to collect data, observations were made and the 
application of semi-structured questionnaires. Data analysis is based on a qualitative 
approach,  without,  however,  disregard the quantitative data.  The results  revealed 
that  the  teachers  surveyed  do  not  use  the  computer  room  because  they  feel 
unprepared, unaware of what is educational software nor the Linux operating system, 
the  system  used  in  public  schools.  It  was  considered  that  the  main  factors  that 
contribute to the inappropriate use of public schools are: a) the lack of continuing 
education for teachers to explore the computational resources in their classes and 
assist  students to  use computers to learn b)  lack of  planning collective and joint 
school management that often do not understand the importance of computers as 
learning tools.

Keywords: Computers. Inappropriate use. Public school.
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1 INTRODUÇÃO

As  inovações  tecnológicas  vêm  fazendo  parte  do  nosso  cotidiano  na 

sociedade  informatizada  e  trazendo  mudanças  nos  aspectos  políticos,  sociais  e 

culturais.  Atualmente, as pessoas que não conhecem as novas tecnologias podem 

ser consideradas “analfabetos digitais”, pois são muitas as situações que exigem a 

interação  com  os  recursos  computacionais,  como  em  bancos,  supermercados, 

repartições públicas etc.

No cenário educacional este panorama não poderia ser diferente. As novas 

tecnologias de informação e comunicação (TIC’s) vêm adquirindo cada vez mais 

espaço  no  ambiente  escolar  e  se  tornando  um  recurso  didático  importante  no 

processo  de  ensino-aprendizagem.  Por  isso,  faz-se  necessário  ressaltar  a 

importância de se utilizar de maneira correta as inovações tecnológicas de nosso 

tempo, para que elas não se tornem uma mera máquina de armazenamento de 

dados,  ou,  até  mesmo,  de  entretenimento,  mas  sim  uma  ferramenta  capaz  de 

possibilitar um acesso dinâmico, fácil e rápido ao conhecimento. 

O ambiente escolar é parte integrante da sociedade informatizada e objetiva 

possibilitar o acesso ao saber sistematizado. Assim, não pode ficar a margem das 

vantagens trazidas pelas inovações tecnológicas,  pelo contrário,  sua inserção no 

meio tecnológico torna-se de suma importância. 

O uso dos recursos tecnológicos em sala de aula deve facilitar o processo de 

aprendizagem  por  meio  das  inesgotáveis  possibilidades  oferecidas  por  essas 

importantes e poderosas ferramentas, por isso as inovações tecnológicas também 

são indispensáveis  para a melhoria  da  prática  docente,  bem como,  para  o  bom 

desempenho e eficácia do trabalho escolar tornando a aprendizagem mais dinâmica 

e eficaz. 

A grande maioria das escolas possui salas de informática, contudo o que se 

tem observado no dia a dia é que estas salas não vêm sendo utilizadas de forma 

efetiva, uma vez que são utilizadas como espaços para a realização de reuniões, 

palestras e cursos, tanto da própria escola quanto das demais secretarias municipais 

e não como um lugar voltado para a aprendizagem. Geralmente, o uso é restrito por 

parte dos professores, pois há aqueles que usam o espaço para ministrarem aulas 

expositivas com a ajuda de datashow.
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Os educadores tem se questionado o porquê das poucas contribuições do 

computador da escola. Isto aconteceu com a introdução da TV e dos vídeos. Muitas 

escolas  acabam  transformando  as  salas  de  informática  em  aulas  de 

microinformática desvirtuando os reais objetivos do espaço. Infelizmente, em muitas 

escolas,  as  aulas  mediadas  pelo  computador  nada  mais  são  que  uma  pobre 

tentativa  de  se  fazer  algo  diferente,  frente  à  potencialidade  que  as  inovações 

tecnológicas  podem  proporcionar  a  aprendizagem,  mas  acabam  por  serem 

simplesmente aulas tradicionais revestidas de modernidade.

De  acordo  com  o  contexto  apresentado  acima  a  questão  central  desta 

pesquisa  é  quais  os  principais  fatores  que  contribuem  para  a  utilização  
inadequada da sala de informática na escola pública?

1.1 OBJETIVOS

• Geral

Identificar os principais fatores que contribuem para a utilização inadequada da sala 

de informática na escola pública.

• Específicos

 Compreender os princípios básicos da informática educativa;

 Apreender  o  conhecimento  de  professores  e  alunos  quanto  aos 

recursos de informática;

  Perceber a visão de alunos e professores quanto à utilização da sala 

de informática na escola;

1.2 METODOLOGIA

A pesquisa adotou como metodologia a abordagem qualitativa, fundamentada 

nas  pesquisas  bibliográfica  e  de  campo.  Tendo  em  vista  os  objetivos  a  serem 

alcançados,  a  pesquisa  iniciou-se  com  uma  pesquisa  bibliográfica  a  fim  de 

fundamentar teoricamente a análise dos dados coletados na pesquisa de campo. Os 

principais autores considerados na pesquisa bibliográfica foram Sylvia  Figueiredo 

Gouvêa  (1999),  Luis  Carlos  Menezes  (2010),  Luis  Paulo  Mercado  (1998),  José 

Manoel Moran (2004) e José Armando Valente (1998). 
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A pesquisa  de  campo  foi  realizada  em  uma  escola  pública  e  envolveu 

observação  e  aplicação  de  questionário  a  alunos  e  professores.  A observação 

possibilitou o acompanhamento das ações realizadas na sala de informática.  Os 

questionários foram utilizados como técnicas de investigação, seguindo um roteiro 

pré-estabelecido e que procuraram atender aos propósitos da pesquisa. 

Os dados depois de coletados foram sistematizados em quadros sínteses e 

analisados a partir de duas categorias: a) o acesso e conhecimento que professores 

e alunos possuíam sobre os recursos computacionais e b) os motivos que levam os 

professores a usarem e/ou não usarem a sala de informática da escola.
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2 EDUCAÇÃO, TECNOLOGIA E FORMAÇÃO DE PROFESSORES

2.1 AS INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS NA EDUCAÇÃO

Hoje em dia vive-se na sociedade tecnológica, na qual se observam novas 

maneiras de socializar e acessar informações. Com as novas tecnologias, o mundo 

tornou-se  “pequeno”  e  sem  fronteiras.  A  internet,  grande  responsável  por  esta 

inovação,  dinamizou  o  processo  de  comunicação,  tornando-o  mais  rápido  e 

instantâneo. Com isso as cartas deram lugar aos endereços eletrônicos (e mails), 

que  em  questão  de  segundos  estão  nas  caixas  de  entrada  ou  telas  de  seus 

destinatários.  Não  demorou  muito  e  logo  surgiram  os  meios  de  conversas 

instantâneas e as redes sociais como: Orkut, Facebook, Twitter, Skipe etc., meios 

que  se  tornaram  febre  entre  os  jovens  e  uma  constante  em  suas  vidas,  pois 

funcionam  como  verdadeiros  diários  pessoais  ou  editores  de  conversas 

instantâneas,  nos  quais  são  postados  fotos,  mensagens,  vídeos  entre  outras 

funções.

Estes  recursos estão auxiliando em várias  atividades e  propiciando novas 

formas de ver o mundo. Quando se aprende a lidar com eles, novos horizontes se 

abrem. Hoje é possível encontrar a tecnologia e as facilidades trazidas por ela nos 

mais variados contextos: empresarial, acadêmico, domiciliar etc. Ela é, de fato, uma 

constante em nossas vidas e veio como um meio inovador, facilitador e não se pode 

mais fugir desta realidade. Dessa forma, devemos ter a percepção que, quando a 

usamos,  estamos  sendo  modificados  por  ela  e  transformando-nos  em  pessoas 

melhores e mais capacitadas para o mundo do trabalho.

Portanto,  torna-se preponderante para a escola enquanto instituição social 

que tem por meta preparar cidadãos para o mundo do trabalho e para a vida, utilizar-

se da tecnologia como meio facilitador no processo de ensino-aprendizagem, pois 

para Demo (1993), ela jamais deve ficar a margem da “tecnologização”, correndo o 

risco de se tornar omissa, retrograda e alienada. Não cumprindo, dessa forma, com 

suas inegáveis funções.  

A partir do fim do século XX, as inovações tecnológicas adquiriram grande 

relevância  no  cenário  educacional.  Essas  novas  tecnologias,  por  sua  vez,  não 

trouxeram  grandes  mudanças  às  práticas  pedagógicas.  Quando  as  tecnologias 

chegavam  às  escolas,  geralmente  privilegiavam  mais  a  modernização  da 
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infraestrutura e a gestão do que a mudança dos processos educativos (MORAN, 

2004). É evidente que não se pode apenas introduzir, nos ambientes escolares, as 

novas  tecnologias,  mas  utilizá-las  com  instrumento  de  transformação  da  prática 

pedagógica,  superando  aulas  descontextualizadas  e  efetivando  experiências 

interdisciplinares na construção do conhecimento significativo. O intuito de introduzir 

novas  tecnologias  em  sala  de  aula  é  fazer  coisas  novas  e  pedagogicamente 

importantes que não podem ser realizadas de outras maneiras. (MERCADO, 1998.)

Borges Neto (1999) conceitua a informática educativa como a utilização das 

tecnologias como suporte pedagógico, que tem por finalidade auxiliar os professores 

no  processo  de  ensino-aprendizagem.  Mas  para  Kenski  (1997),  as  novas 

tecnologias  nem  sempre  são  aproveitadas  de  maneira  efetiva  nos  ambientes 

escolares. 

O  uso  da  Internet,  por  exemplo,  diferencia-se  de  outros  recursos  pelas 

possibilidades de hipertexto e multimídia o que torna a aprendizagem mais dinâmica 

e menos superficial.  A  Internet é repleta de coisas boas, informações relevantes, 

mas que o usuário não consegue aproveitar como deveria pela tentadora avalanche 

de dados disponibilizados. Isso tudo ocorre por que entramos em um ambiente em 

que  promove  uma  leitura  apressada,  pensamento  corrido  e  distraído  (PONTES, 

2010, p.40). Ademais

o  movimento  entre  o  piscar  de  olhos  e  o  clicar  de  um  mouse,  visa  a 
descobrir,  aprender,  revelar  e  disseminar  a  informação.  Este  movimento 
permite procurar, escolher, verificar, selecionar o melhor conteúdo na busca 
de informações em bibliotecas ou na Internet.  (BLATTMANN; FRAGOSO 
2003, p. 102).

Esses novos meios de comunicação acabaram influenciando a vida social, 

pessoal e estudantil dos adolescentes. É, por meio deles, que muitos fazem novas 

amizades,  marcam  encontros,  iniciam  novos  relacionamentos,  criam  diários 

pessoais entre outras atividades. Pois, são meios tecnológicos que servem como 

recursos didáticos, além de ajudar a explorar novas possibilidades pedagógicas que,  

como  vimos,  despertam  o  interesse  dos  alunos,  contribuindo  assim,  para  uma 

melhoria do trabalho docente em sala de aula que valoriza o aluno como agente 

participativo do processo de ensino-aprendizagem.

Para Kenski (1997), a educação atualmente está passando por um processo 

de renovação de seus espaços, mas também de seus valores. E salienta ainda, que 
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o tempo destinado à criação, a interpretação, a reflexão e a descoberta de novas 

tecnologias  além  de  escasso,  nem  sempre  é  aproveitado  de  maneira  racional;  

contudo, fora da escola, alunos e professores estão constantemente em contato com 

tecnologias cada vez mais avançadas.

Os avanços tecnológicos exigem da escola uma nova postura no processo 

didático e metodológico que tradicionalmente vem sendo aplicado. Portanto, cabe ao 

professor dar continuidade a essa mudança do paradigma educacional iniciado com 

a inserção das novas tecnologias no ambiente escolar (MERCADO, 1999).

Para Sampaio e Leite (2008, p. 64) a escola para cumprir seu papel social  

“não pode ignorar as tecnologias ou entrar em guerra com elas e continuar usando 

uma linguagem distante da realidade dos jovens”.  Ela deve, na verdade, discutir, 

criticar,  aproveitar,  se adaptar  e  abrir-se as descobertas  no mundo,  norteando o 

ensino pelas contemporâneas expressões iminentes.

Dessa forma, cabe ao professor aprimorar seus métodos e se adequar a esta 

nova sociedade, para que os alunos sintam prazer em aprender. Pois como afirma 

Costa e Paim (2004):

A tecnologia da informação poderá, dependendo da forma como venha a ser 
usada, potencializar o processo educativo, uma vez que possibilita a mani-
pulação de grandes massas de dados, permitindo maior facilidade no arma-
zenamento, no tratamento, na busca, na recuperação e na comunicação da 
informação (COSTA; PAIM, 2004, p.19).

Vale ressaltar que ao se adequar as inovações tecnológicas à didática das 

aulas  estará  se  fazendo  uso  de  algo  que  já  é  inerente  à  vida  dos  alunos, 

proporcionando assim, que eles se envolvam no seu próprio aprendizado. E ao se 

utilizar tais recursos cria-se a oportunidade do aluno estudar de forma autônoma, 

sendo agente responsável pela construção do seu próprio conhecimento.

Na  visão  de  Paulo  Santana  (2011),  em  seu  texto  intitulado  “Recursos 

audiovisuais  na  matemática”,  “o  grande  desafio  que  se  depara  é  o  de  integrar 

consciente  e  criticamente  toda  a  comunidade  escolar,  no  mundo  da  sociedade 

globalizada”. Por isso, muito se tem escrito sobre o uso dos recursos trazidos pelas 

inovações tecnológicas na escola, mas não há um consenso sobre o valor do uso 

desses  recursos  em  relação  aos  ganhos  que  eles  podem  trazer  tantos  aos 

profissionais educacionais quanto aos estudantes. Nesse sentido,  determinar sua 
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importância em termos de ajudar o indivíduo na construção do conhecimento e na 

facilitação de seu trabalho tem sido uma preocupação de muitos pesquisadores.

2.2. TECNOLOGIA E FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES 

A informática educativa tem por finalidade auxiliar os docentes no processo 

de  ensino-aprendizagem.  Dessa  forma,  a  tecnologia  deixa  de  ser  mero  aparato 

tecnológico  para  se  tornar  um poderoso  recurso  de  suporte  à  aprendizagem.  É 

partindo  desse  princípio  que  o  professor,  ao  planejar  sua  aula,  deve  criar  um 

ambiente favorável para realização de seu trabalho, buscando integrar o aluno com 

a informática para uma aprendizagem significativa, uma vez que se utilizam meios 

do quotidiano dos alunos. 

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 NETO, 1999, p. 136)

São questões como essas que nos levam a perceber a necessidade docente 

em assumir uma nova postura no processo de ensino-aprendizagem, tomando como 

premissa o fato de que informática e educação não podem mais ser dissociadas. A 

tecnologia,  principalmente a informática, proporciona um “leque” muito grande de 

novos conhecimentos, pois vivemos em uma sociedade marcada pela disseminação 

da informação, que por sua vez, está aliada ao uso intenso de novas tecnologias de 

informação e de comunicação. 

O mundo tem mudado muito nas últimas décadas, mas a educação continua 

praticamente inalterada. Continuamos a confundir um amontoado de fatos com o 

conhecimento; muitos profissionais da educação insistem em permanecer alienados 

diante das novas tecnologias ou como meros espectadores em uma sociedade em 

constantes  modificações.  É  importante  que  eles  saiam desta  posição  estática  e 

ajudem  a  qualificar  a  educação  adaptando-a  aos  novos  padrões  tecnológicos 

presentes na sociedade.

Mas para que isso aconteça é necessário atitude e ação. D’Ambrósio (1999, 

p.5) afirma que educação é ação e um princípio básico é que toda ação inteligente 
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se  realiza  mediante  estratégias  que  são  definidas  a  partir  de  informações  da 

realidade e como esta realidade tem provocado inúmeras modificações no nosso 

modo  de  vida  e  na  forma  como  se  enxerga  o  mundo.  Cabe  aos  professores 

acompanhar  esses  avanços  tecnológicos,  uma  vez  que  a  tecnologia  diminuiu  a 

distância e diversificou a ideia de tempo e espaço.

Cabe ao professor coordenar o grupo de maneira a motivar a aula, com temas 

interessantes  e  desafiadores,  contudo  toda  prática  feita  pelos  alunos  deve  ser 

mediada por ele, o que não acontecia anteriormente, pois todo o ensino girava em 

torno do professor e os alunos apenas memorizavam o que lhe era repassado em 

uma aprendizagem competitiva e individualista. Hoje em dia, a aprendizagem se dá 

pela troca de informações entre professores e alunos. Ele é responsável por romper 

as barreiras mesmo dentro da sala de aula, criando encontros presenciais e virtuais 

que levam o aluno a acessar informações disponibilizadas no universo da sociedade 

do conhecimento e causando transformações

no processo de aprendizagem, exigindo-se uma nova configuração do pro-
cesso didático e metodológico tradicionalmente usado em nossas escolas 
nas quais a função do aluno é a de mero receptor de informações e uma in-
serção crítica dos envolvidos, formação adequada e propostas de projetos 
inovadores. (MERCADO, 1999, p. 12) 

Contudo, deve-se ter bastante cuidado na inserção das TIC na escola, pois 

como nos adverte Araújo o educador tem que saber que o uso da tecnologia em sala 

de aula

deve ser  uma atividade de responsabilidade, pois  exige que o professor 
preze, dentro da perspectiva progressista, a construção do conhecimento, 
de modo a contemplar  o desenvolvimento de habilidades cognitivas  que 
instigam o aluno a refletir e compreender, conforme acessam, armazenam, 
manipulam e analisam as informações que sondam na Internet. (ARAÚJO, 
2005, p. 23-24)

Dessa forma, é de suma importância que o educador se adeque a essa nova 

sociedade tecnológica, para que possa fazer uso dessas novas tecnologias juntos 

aos seus alunos, pois de nada adianta ter em mãos os mais modernos recursos 

tecnológicos se os educadores não souberem fazer uso deles, ou seja,  não é a 

qualidade destes recursos que irá garantir um aprendizado de qualidade, mas de 

que forma estes recursos serão utilizados.
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Diante  desses  novos  desafios,  cabe  ao  educador  estar  em  constante 

aprendizado  e  formação,  pois  ele  é  o  responsável  direto  pela  mudança  da 

mentalidade dos alunos. Para tanto, é necessário que o professor esteja preparado 

para este novo contexto no qual a sociedade moderna está inserida. Para que isso 

aconteça, a formação tem que ser vista como algo contínuo e parte de um único 

processo.

A formação do educador se efetive num continuum, processo em que a 
formação inicial, a formação contínua, a prática profissional, os saberes da 
profissão  e  a  carreira  profissional  sejam elementos  articulados  entre  si. 
(FUSARI, 1998, p. 538-9)

E que corrobora com o que afirma Libâneo (2004) quando define a formação 

continuada como um “prolongamento da formação inicial, visando o aperfeiçoamento 

profissional teórico e prático no próprio contexto de trabalho e o desenvolvimento de 

uma cultura geral  mais ampla, para além do exercício  profissional”.  Portanto,  na 

formação continuada é necessário que o educador reexamine constantemente sua 

prática docente e o desafio  que nela compreende,  pois cabe a ele a incansável 

tarefa de ser um educador.
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3 PESQUISA DE CAMPO EM UMA ESCOLA PÚBLICA

3.1 LÓCUS DA PESQUISA

A  presente  pesquisa  desenvolveu-se  na  Escola  Municipal  de  Ensino 

Fundamental Professora Guajarina Menezes Silva que oferece, como modalidades 

de ensino, o Ensino Fundamental e a Educação de Jovens e Adultos (EJA) nos três 

turnos: manhã, tarde e noite. Diariamente, a escola atende uma clientela de 1.750 

alunos. A escola está bem localizada na Rua Plácido Nascimento, S/N - Centro – 

São João de Pirabas/PA. 

Sua estrutura física abrange 56 dependências, sendo assim distribuídas: 26 

salas  de  aula,  1  diretoria,  1  secretaria,  1  sala  dos  professores,  1  sala  para  a 

coordenação pedagógica, 1 sala de informática, 1 depósito para material de limpeza, 

1 depósito para a merenda, 2 quadras poliesportivas, 1copa, 1 banheiro masculino 

para funcionários, 2 banheiros femininos para funcionárias, 1 banheiro para alunos 

com deficiência, 3 banheiros masculinos para alunos, 4 banheiros femininos para 

alunos, 1 arquivo e 1 sala multifuncional,  composta por 1 sala para atendimento 

médico e 1 banheiro.

O quadro de funcionários era composto por 98 pessoas, sendo: 1diretora, 3 

vice-diretores,  6  coordenadoras  pedagógicas,  10  professores  de  Ensino 

Fundamental – séries iniciais, 32 professores de Ensino Fundamental – séries finais, 

14 funcionários do corpo técnico-administrativo e 32 agentes administrativos.

3.2 SUJEITOS DA PESQUISA

A presente  pesquisa  teve  como  sujeitos  alunos  e  professores.  Os  alunos 

cursavam  a  7ª  série  do  Ensino  Fundamental  do  turno  da  manhã.  A turma  era 

composta por 32 alunos, sendo que 30 participaram da pesquisa. A faixa etária dos 

estudantes variava de 12 a 14 anos de idade.

Quanto  aos  10  professores  pesquisados,  todos  possuíam  graduação  e 

apenas um pós-graduação, nível lato sensu. Vale salientar que todos tinham mais de 

4 anos de experiência docente. Contudo, nenhum deles recebeu qualquer tipo de 

capacitação com relação à informática e educação durante a graduação.
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Havia 1 responsável pela sala de informática com curso técnico na área de 

informática que ficava recebendo os usuários nos três turnos: manhã, tarde e noite.

3.3 COLETA DE DADOS

A coleta de dados foi realizada no período de 4 de março a 21 de junho do 

ano de 2013, nos turnos da manhã e da tarde. Como instrumentos para a coleta de 

dados utilizou-se 1 ficha (Apêndice A)  para auxiliar nas observações do uso da sala 

de informática tanto pelos professores quantos pelos alunos. As observações tinham 

como  objetivo  investigar  quais  eram  os  principais  motivos  que  levavam  tanto 

professores e alunos a frequentarem a sala.

Depois, partiu-se para o uso dos questionários. Foram aplicados 2 tipos de 

questionários: 1 para os alunos (Apêndice B) e 1 para os professores (Apêndice C). 

3.4 SISTEMATIZAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS

Quanto às observações, foi realizada durante o período de 4 de março a 15 

de abril de 2013 na sala de informática, tendo como base uma ficha de observação. 

Foram realizadas 10 observações, as quais constataram que: 

• a sala de informática da escola lócus da pesquisa possuía uma ótima 

estrutura física, pois tinha uma área de 6x4m de comprimento de largura 

com 20 computadores;

• passaram  pela sala  de  informática  15 professores e aproximadamente 

210  alunos  no  período  observado.  Os  professores,  na  sua  maioria, 

utilizaram  o  laboratório  para  verificar  e  mails  pessoais,  pesquisar  e 

organizar  questões  de  prova,  elaborar  planos  de  aulas  entre  outras 

atividades.  Evidenciou-se,  ainda,  que  1  professor  utilizou  a  sala  de 

informática para apresentar vídeo e outro para ensaiar música em língua 

estrangeira.

Quanto  aos  alunos  presentes  nos  momentos  das  observações,  100% 

utilizaram a  sala  de  informática  para  fazer  pesquisas  escolares,  contudo  sem o 

acompanhamento  e  orientação  do  professor  que  solicitou  a  pesquisa.  Este  fato 

contraria Araújo (2005) quando diz que o ensino mediado pelas novas tecnologias 
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de informação e comunicação tem que ser direcionado e feito com responsabilidade 

e nunca sem o acompanhamento de um educador.

Dando sequência a sistematização e análise dos dados destaca-se os dados 

obtidos  com  os  questionários.  Após  a  aplicação  e  coleta  dos  questionários,  as 

respostas foram analisadas e sistematizadas quantitativamente em gráficos, a fim de 

que  pudessem  subsidiar  análises  mais  qualitativas  quanto  aos  fatores  do  uso 

inadequado da utilização das salas de informática. 

3.4.1 Acesso e conhecimento de informática por alunos e professores

A  tecnologia  há  bastante  tempo  faz  parte  do  cotidiano  dos  sujeitos 

pesquisados, seja para trabalho, seja para o lazer. A inovação tecnológica, hoje, faz 

parte  da  vida  dos  seres  humanos,  principalmente  dos  adolescentes,  no  entanto 

apenas  dezesseis  dos  alunos  pesquisados  possuem computador  com acesso  a 

internet em suas residências. Isto não quer dizer que eles não a acessem em Lan 

Houses ou na escola.

Para  que  pudesse  ser  quantificados  valores  as  respostas  de  alunos  e 

professores  foi  adotada  a  seguinte  escala  de  valor:  inexperiente  –  não  possui 

nenhum  conhecimento  sobre  informática;  conhecimento  médio  –  pessoa  que 

consegue  realizar  atividades  básicas  como:  editar  textos,  acessar  internet,  ouvir 

músicas  e  assistir  vídeos  etc.;  conhecimento  avançado  –  além  de  ter  o 

conhecimento  médio,  sabe formatar,  instalar  e  desinstalar  programas e  executar 

programas  complexos  como  o  Coreldraw.  Com  base  nessa  escala  foi  obtido  o 

seguinte resultado. (texto acrescentado)

Vinte  e  dois  alunos  afirmam ter  um  conhecimento  médio  a  respeito  da 

informática;  Apenas  um  –  conhecimento  avançado,  quatro  se  consideram 

inexperientes  e  apenas  três  não  têm  nenhum  conhecimento  a  respeito  da 

informática, como mostra o gráfico 1 a seguir.
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Gráfico 1 - Nível de conhecimento dos alunos sobre informática

                                  Fonte: Pesquisa de campo

Portanto, a pesquisa revelou que grande parte dos alunos pesquisados tem 

contato com o computador e a Internet, apesar de nem todos possuírem máquinas 

em casa. 

Quanto aos professores, a pesquisa revelou que todos possuem computador 

em casa, mas apenas um deles acredita possuir conhecimento avançado, dois – 

conhecimento médio e sete consideram-se inexperientes com relação à informática 

(gráfico 2). 

Gráfico 2 - Nível de conhecimento dos professores sobre informática

                             Fonte: Pesquisa de campo
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A pesquisa também revelou que somente dois dos professores pesquisados 

têm conhecimentos de algum tipo de software educativo e oito deles, desconheciam 

sua existência. Contudo, quando questionados sobre a descrição dos softwares que 

conheciam, um deles alegou não se lembrar de qual software foi utilizado (gráfico 4). 

Quando  questionados  sobre  sistema  operacional,  todos  os  professores 

afirmaram conhecer  o  Sistema Operacional  Windows,  enquanto  que  apenas  um 

deles conhecia o Sistema Operacional Linux (gráfico 3), o que é preocupante, uma 

vez que é  o sistema operacional  utilizado nas salas  de informática  das escolas 

públicas municipais e estaduais. 

Gráfico 3 - Sistema operacional conhecido pelos professores

Fonte: Pesquisa de campo

3.4.2 Motivos de professores e alunos usarem ou não a sala de informática

De acordo com os dados, a maioria dos alunos, dezenove deles, fazem uso 

da sala de informática e a utilizam como local de pesquisa sem a orientação do 

professor.  Sendo  assim,  o  uso  do  computador  limita-se  à  consulta  em sites  de 

busca.

Os  que  responderam  negativamente,  ou  seja,  os  que  não  utilizam  os 

computadores das salas de informática, justificaram que possuem computador com 

acesso  a  internet  em  casa  ou  acessam-na  em  Lan  Houses.  Como  podemos 

observar nas respostas transcritas abaixo:
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“Em minha casa tem internet,  e eu faço meus trabalhos nele  e imprimo 
porque tenho impressora também.” (ALUNO D)

“É porque eu tenho notebook em casa, ás vezes eu empresto para minha 
vizinha.” (ALUNO F).

“O motivo é que tenho tempo, mais não venho muito, tenho conhecimento, 
mais  no  livro,  ás  vezes  sempre  vou  pesquisa  em computadores  que  é 
pago.” (ALUNO J).

“Porque tenho o notebook lá em casa e não preciso vir para a escola para 
pesquisa os trabalhos.” (ALUNO M).

Quando questionados a respeito da utilização da sala de informática por seus 

professores, apenas dois deles responderam que os professores utilizaram a sala 

nas suas aulas.  Portanto,  segundo a grande maioria  dos alunos – 28 deles,  os 

professores  não  utilizam a  sala  de  informática  como  recurso  didático.  O  que  é 

preocupante, pois o uso do laboratório de informática, nos dias atuais, apresenta-se 

como  algo  essencial  para  a  adaptação  do  processo  educativo  às  novas 

características da sociedade contemporânea na qual estamos inseridos.

Os alunos afirmaram ainda que as aulas que foram ministradas na sala de 

informática  não  envolviam  o  uso  dos  computadores  pelos  professores,  mas  o 

espaço físico da sala. Esta afirmativa corrobora com o que foi observado no período 

de observação do laboratório,  em que apenas dois professores ministraram suas 

aulas utilizando o espaço físico do laboratório e não como recurso pedagógico que 

viabilizasse a inserção da informática no processo educativo. Este fato mostrou-se 

contraditório  com  as  respostas  dos  professores,  pois  sete  deles  disseram  que 

utilizam a sala de informática com o intuito de realizar atividades didáticas com os 

alunos e apenas três deles responderam que não utilizavam a sala. A justificativa de 

não usar a sala de informática basear-se na insegurança do professor, vergonha de 

assumir não saber utilizá-la, falta de incentivo ou, segundo os mesmos, a sala estar 

sendo usada para outras atividades.



24

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

De  acordo  com o  objetivo  proposto  e  questão  central  desta  pesquisa  os 

principais  fatores  que  contribuem  para  o  uso  inadequado  do  laboratório  de 

informática da escola pública são:

Ausência de formação continuada para os professores no que se refere  
ao uso dos computadores no processo ensino-aprendizagem. Os professores 

se sentem inseguros e incapazes na exploração dos recursos computacionais para 

dinamizar as suas aulas. Não conhecem softwares educativos e sites educacionais. 

Há muitos programas que auxiliam, por exemplo, professores de Ciências Naturais 

proporem  atividades  pedagógicas  dinâmicas  com  animações,  exercícios  e 

simulações  que  facilitam  ao  aluno  compreender  conceitos  de  física,  química  e 

biologia.  

As salas de informática atualmente disponibilizam o sistema operacional Linux 

e uma grande variedade de programas educacionais para as escolas públicas, além 

do acesso á Internet.  O que está faltando é a formação para os professores se 

sentirem mais seguros e motivados na exploração do computador em suas aulas. 

É preocupante quando se percebe que a maioria dos professores se encontra 

despreparada para utilizar  a sala de informática,  portanto,  faz-se necessário que 

haja formação e capacitação dos professores, pois como afirma Moran (2004) não é 

a qualidade tecnológica do ambiente educacional que garantirá uma aprendizagem 

de qualidade, mas como esse ambiente será explorado didaticamente.

O uso da Internet pelos alunos não pode estar limitado à pesquisa em sites de 

busca sem orientação do professor.  Isto  pode ser  realizado no cyber.  O uso do 

computador na escola está além da introdução destes equipamentos. É necessário 

discutir-se os paradigmas educacionais que fundamentam as práticas para que o 

aluno possa, com a interação com o computador, aprender, ensinar e compartilhar 

conhecimentos.

Muito  tem se falado em mudança na escola devido ás novas tecnologias de 

informação e comunicação buscando adequar-se a uma sociedade cada vez mais 

moderna,  mais  informatizada.  Todavia,  esquecem  que  não  é  a  tecnologia 
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responsável por essa mudança e, sim, os educadores que, ao reverem as forma que 

concebem o ensino, acabam por mudar o paradigma da educação tradicional.

Falta  de  planejamento  coletivo,  orientação  e  articulação  da  gestão  
escolar. O uso da sala de informática para reuniões, ensaios ou apresentação de 

vídeos resulta da ausência de um planejamento que preveja o uso da sala pelas 

turmas. Há a necessidade dos gestores articularem a discussão e o planejamento do 

uso da sala, associados à formação continuada do professor. Quando a gestão não 

valoriza  o  espaço  ou  não  compreende  a  finalidade  do  computador  na  escola, 

dificilmente articulará o seu uso de forma que contribua para a aprendizagem e 

superação das dificuldades dos alunos.

Portanto, o uso  da sala de informática apresenta-se como essencial para o 

processo  educativo  considerando  as  características  da  sociedade  informatizada, 

contudo para uma formação de qualidade não basta o computador está na escola, é 

de fundamental importância que ele possa ser visto como uma ferramenta que viabi-

liza mudanças nos padrões tradicionais de ensino para um processo mais dinâmico 

e construtivo.
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APÊNDICE A

FICHA DE OBSERVAÇÃO

ESCOLA: 
_____________________________________________________________

TURNO: (  ) MANHÃ   (  ) TARDE

ESTRUTURA DO LABORATÓRIO

1 – ÁREA ______________

2 – QUANTIDADE DE MÁQUINAS _______________

3 – SISTEMA OPERACIONAL _______________

4 – ACESSO À INTERNET ____________________

DATA: ________ DE ______________________ DE 2013

5 - UTILIZAÇÃO

• PROFESSORES

MOTIVO DA UTILIZAÇÃO ____________________________________________

OBSERVAÇÕES______________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
_____________

• ALUNOS

MOTIVO DA UTILIZAÇÃO ____________________________________________

OBSERVAÇÕES______________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
_____________

6 – OBSERVAÇÕES GERAIS

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
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APÊNDICE B

QUESTIONÁRIO APLICADO AOS ALUNOS

1) Identificação do aluno
(  ) Masculino
(  ) Feminino

2) Idade: _________ anos.

3) Possui computador em casa?
(  ) Sim
(  ) Não

4) Quantos?
(  ) Desktop _________
(  ) Notebook _________

5) Como se considera em relação à informática:
( ) sem nenhum conhecimento
( ) usuário inexperiente
( ) usuário médio
( ) usuário avançado, muito conhecimento

6) Você utiliza a sala de informática de sua escola?
( ) sim
( ) não

Se não, passe para questão 8.

7) Com qual finalidade:
( ) Pesquisar trabalhos
( ) Entrar em alguma rede social
( ) Fazer trabalhos com o acompanhamento de seus professores.

8) Se não utiliza a sala de informática, qual motivo?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

9) Seus professores utilizam a sala de informática para ministrar suas aulas?

(  ) Sim
(  ) Não

Se a resposta for positiva, descreva algumas dessas atividades.
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
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APÊNDICE C

QUESTIONÁRIO APLICADO AOS PROFESSORES

1) Há quanto tempo concluiu a graduação:
(  ) 1 a 5 anos
(  ) 6 a 15 anos
(  ) mais de 15 anos

2) Tempo de experiência no magistério: _______ anos.

3) Formação profissional (titulação):
(  ) não graduado / graduando
(  ) graduado
(  ) especialista (pós-graduação)
(  ) mestrado
(  ) doutorado

5) Área em que atua:
(  ) Ens. Fundamental – séries iniciais
(  ) Ens. Fundamental – séries finais
(  ) Ens. Médio
(  ) Ens. Superior

6) Local de trabalho em que atua:
(  ) pública
(  ) privada
(  ) pública e privada

7) Na graduação recebeu capacitação / aula de informática:
(  ) Sim
Como se deu tal capacitação / aula:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
(  ) Não

8) Você tem computador em casa? ___________

9) Como você se considera em relação à informática:
(  ) sem nenhum conhecimento
(  ) usuário inexperiente
(  ) usuário médio
(  ) usuário avançado, muito conhecimento

10) Qual sistema operacional você domina? 
(  ) Windows
(  ) Linux
(  ) os dois
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11) Conhece algum software  educativo  (se sim, descrever  se o utiliza e de que 
maneira):
(  ) Sim
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
(  ) Não

12) Utiliza a sala de informática de sua escola para ministrar suas aulas ou para 
outros
fins:
(  ) sim
(  ) não

Se não passe para questão 13

13) Com qual finalidade:
(  ) digitar provas e trabalhos
(  ) realizar pesquisas particulares através da Internet
(  ) realizar atividades didáticas com os alunos
(  ) outros

14) Se não utiliza o laboratório, qual motivo:
(  ) sente-se inseguro p trabalhar com a informática
(  ) falta tempo dentro de sua carga horária
(  ) não tem nenhum tipo de incentivo por parte da coordenação da escola
(  ) não tem auxílio de funcionário / técnico de informática
(  ) outros
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

15) Que tipo de atividade desenvolve com seus alunos na sala de informática:
(  ) voltadas para os conteúdos vistos em sala
(  ) apenas para que os alunos não se cansem das aulas tradicionais, sem nenhum 
fim
didático
(  ) projetos da escola
(  ) outros, descreva:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________



32

16) É possível verificar se houve melhora por parte dos alunos com a utilização do 
laboratório, em que sentido:
(  ) aprendizado
(  ) comportamento
(  ) não houve melhora
(  ) as atividades em sala tem melhor rendimento
(  ) outros
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

17) Quando fez a última atualização em informática:
Mês / ano: 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

18) Quem o motivou a esse tipo de capacitação?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________


