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RESUMO 
 
ANJOS, Solange Bezerra; Santos, Odete Solange Cardoso. LETRAMENTO 
DIGITAL NA ESCOLA PÚBLICA NO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO PIRIÁ: 
avanços e entraves. 2013. 58 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Licenciatura em 
Computação) - Universidade Federal Rural da Amazônia, Bragança, 2013.  
 
Esta pesquisa trata do letramento digital na escola pública. Para tanto objetiva 
Identificar os avanços e entraves do processo de letramento digital em uma escola 
pública. Na pesquisa bibliográfica destacam-se HEATINGER (2003), VALENTE 
(1999), TFOUNI (1995) e outros. A pesquisa de campo foi realizada na Escola 
Municipal de Ensino Fundamental Ademir Oliveira na sede do município de 
Cachoeira do Piriá. Esta pesquisa aconteceu em duas etapas. A primeira foi a partir 
da aplicação de questionários a 12 professores e 27 alunos. Neste primeiro 
momento tínhamos como objetivo o levantamento prévio sobre qual o conhecimento 
que alunos e professores tinham com o uso das TICs. Na segunda etapa da 
pesquisa de campo realizamos oficinas de uso das TICs, voltadas para os 
professores que trabalham com o 6º ano do Ensino Fundamental, e também para os 
alunos de uma turma de 6º ano do turno da tarde com 27 alunos, nestas oficinas 
foram utilizados recursos computacionais. De posse dos dados coletados e sempre 
embasados pelo referencial teórico partimos para o trabalho de análise e 
interpretação dos dados com a finalidade de contribuir para um melhor desempenho 
no tocante aos avanços e entraves com o uso de novas tecnologias educacionais. 
Verificou-se que professores e alunos acreditam na importância das novas 
tecnologias na educação, no entanto tem poucas oportunidades para esta utilização. 
Estes sujeitos têm acesso limitado ao computador e à Internet e, devido à escola 
não se planejar de forma adequada o laboratório de informática fica, na maioria do 
tempo subutilizado. Conclui-se que os avanços alcançados pela escola pública 
quanto ao letramento digital centra-se na existência dos computadores e acesso à 
Internet na escola, na crença de professores e alunos quanto à importância das 
tecnologias para a aprendizagem e no fato dos alunos interagirem com recursos da 
Internet, mesmo em cyber. Quanto aos entraves destacam-se a falta de 
planejamento da escola, falta de participação da gestão educacional, falta de 
formação continuada para o professor no que se refere ao uso das tecnologias e a 
dicotomia entre o que os professores dizem e a prática efetiva. 
 
 

Palavras-chave: Letramento digital. Escola pública. Avanços. Entraves.  



ABSTRACT 

 

ANJOS, Solange Bezerra; Santos, Odete Solange Cardoso dos. DIGITAL 
LITERACY IN THE PUBLIC SCHOOL IN THE MUNICIPALITY OF CACHOEIRA DO 
PIRIÁ: advances and obstacles. In 2013. 58 f. Completion of course work (BSc in 
Computing) - Federal Rural University of Amazonia, Bragança, 2013. 
 
This research deals with the digital literacy in public school. For both objectively 
identify the advances and obstacles in the process of digital literacy in a public 
school. In literature stand out Heatinger (2003), VALENTE (1999), Tfouni (1995) and 
others. The field research was conducted at the Municipal School of Basic Education 
Rogan Oliveira at the headquarters of the municipality of Cachoeira do Piriá. This 
research took place in two stages. The first was from the questionnaires with 12 
teachers and 27 students. In this first stage we aimed the previous survey on which 
the knowledge that students and teachers were using ICT. In the second stage of 
field research conducted workshops on ICT use, aimed at teachers working with the 
6th grade of elementary school, and also to the students of a class of 6th year of the 
afternoon with 27 students, these workshops were used computational resources. 
Ownership of the data collected and always grounded by the theoretical departed for 
analysis and interpretation of data in order to contribute to a better performance with 
respect to advances and barriers to the use of new educational technologies. There 
are teachers and students believe in the importance of new technologies in 
education, however have few opportunities for this use. These subjects have limited 
access to computers and the Internet, and because the school did not plan 
adequately the computer lab is, most of the time underutilized. We conclude that the 
progress made by the public school as the digital literacy focuses on the existence of 
computers and Internet access at school, in the belief of teachers and students about 
the importance of technology for learning and the fact that the students interact with 
resources the Internet, even in cyber. The obstacles include the lack of school 
planning, lack of participation in educational management, lack of continuing 
education for the teacher regarding the use of technologies and the dichotomy 
between what teachers say and effective practice. 
 
 

Keywords: Digital literacy. Public school. Advances. Barriers. 
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INTRODUÇÃO 

 

Nos últimos anos a escola pública vem passando por importantes 

transformações em busca de novas formas de ensinar e aprender. O surgimento das 

novas tecnologias de comunicação tem modificado muitas atividades da vida 

moderna. Tais modificações também têm atingido o processo de 

ensino/aprendizagem, levando estudiosos da educação e da linguagem, a refletirem 

e a pesquisarem sobre as consequências dessas novas práticas sociais e uso da 

linguagem na sociedade moderna. 

Como consequência natural deste novo cenário, ganha força a necessidade 

de melhor uso das novas tecnologias, melhoria na qualidade do ensino, além da 

necessidade que a escola tem de incluir seus alunos digitalmente, de forma a 

despertá-los para o mundo digital decorrente da globalização e do avanço 

tecnológico e ainda elencar um novo paradigma que está surgindo em meio a tal 

transformação social que é o fenômeno denominado: “Letramento Digital”, 

valorizando aspectos sociais e possibilidades pedagógicas. 

Considerando a questão do currículo e a presença das tecnologias da 

informação e comunicação (TICs), como uma articulação fundamental para as 

transformações generalizadas que vivenciamos na sociedade, estudos vêm 

revelando aspectos dos caminhos que crianças, jovens e adultos percorrem para 

tornarem-se alfabetizados, considerando que letramento designa o estado ou 

condição em que vivem e interagem indivíduos ou grupos sociais letrados, pode-se 

supor que as tecnologias de escrita, instrumentos das práticas sociais de leitura e de 

escrita, desempenham um papel de organização e reorganização desse estado ou 

condição. 

Quando fatos “novos” são constatados, ou surgem novas ideias a respeito de 

fenômenos, depara-se com a necessidade de se criar novos vocábulos ou nomes 

para se tratar com determinados assuntos (SOARES, 2003), ou seja, frequentes 

mudanças sociais geram novas demandas sociais de uso da leitura e da escrita, 

gerando novos termos específicos. 

Embora haja diferentes concepções sobre o letramento, o eixo norteador dos 

estudos são as diferentes práticas sociais da leitura e da escrita presentes no 

cotidiano do indivíduo. Ler o jornal do dia na internet, por exemplo, os outdoors nas 

ruas, o letreiro dos ônibus, as contas a pagar, enviar um email, fazer anotações na 
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agenda ou encaminhar um relatório, entre outras situações que fazem parte do 

cotidiano do indivíduo, podem ser denominados eventos de letramento.  

Estamos o tempo todo em contato com estes eventos que nos permitem 

compreender o mundo, embora, muitas vezes, não percebemos estes eventos em 

nosso dia-a-dia.  

Dada a importância da atuação da prática docente para a formação do aluno 

como cidadão critico, a sociedade vem sofrendo grandes transformações em sua 

estrutura social, econômica e política, estabelecendo novas relações sociais, 

passando a exigir das escolas, especialmente as públicas, a formação de um aluno 

letrado, capaz de atuar na sociedade, de maneira a transformá-la.  

A grande preocupação que surge no interior das escolas públicas consiste na 

revolução cultural que estamos vivenciando, a qual prioriza o pensar, que 

associando os novos meios tecnológicos e a atividades criativas, irá desenvolver 

com maior competência a leitura e escrita nos educandos. O papel da escola neste 

novo contexto de aprendizagem diz que é necessário que esta se torne não um 

lugar de treinamento, mas um ambiente de formação do presente renovado que, 

sem desprezar as tradições, cria as bases das novas tradições para um futuro 

vislumbrado, mas já de certa maneira visualizado. 

A partir deste contexto a questão central deste estudo é quais os avanços e 

entraves do processo de letramento digital dos alunos e professores da escola 

pública?  

Neste sentido, elegemos os seguintes objetivos: 

Geral: Identificar os avanços e entraves do processo de letramento 

digital em uma escola pública.  

Específicos:  

Analisar os fundamentos teóricos do uso das novas tecnologias no processo 

de formação de alunos e professores. 

Apreender a concepção de alunos e professores quanto aos recursos digitais 

no processo educativo.  

Identificar as principais dificuldades de professores e alunos. 

Quanto aos procedimentos metodológicos, a pesquisa envolveu pesquisa 

bibliográfica e pesquisa de campo. Os dados foram analisados em uma abordagem 

qualitativa e quantitativa.  
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A pesquisa qualitativa tem o ambiente natural como sua fonte direta de 
dados e o pesquisador como seu principal instrumento (...) A pesquisa 
qualitativa supõe o contato do pesquisador com o ambiente e a situação 
que está sendo investigada, via de regra através do trabalho intensivo de 
campo (LUDKE & ANDRÉ, 1986, p.11) 

 

Na pesquisa bibliográfica destacam-se HEATINGER (2003), VALENTE 

(1999), TFOUNI (1995) e outros, os quais serviram como subsídio para o 

aprofundamento teórico da pesquisa. Procuramos embasamento nas teorias de Max 

Günther Heatinger, que concordam com Tfouni no sentido de que é preciso 

mudança social e não apenas tecnológica, pois se não mudar as mentes de nada 

adianta a tecnologia. E para confirmar tais teorias, José Armando Valente e outros 

autores que compõem esta pesquisa, discutem a questão das tecnologias da 

informação e comunicação, e mostram que o professor é o agente transformador 

deste novo contexto educacional.  

As teorias de Leda Verdiani Tfouni, as quais enfatizam que os estudos sobre 

letramento buscam investigar as consequências da ausência da escrita no âmbito do 

indivíduo, mas sempre remetendo ao social mais amplo, sempre procurando ver o 

que está por trás da utilização restrita ou generalizada do código escrito.  

A pesquisa de campo foi realizada na Escola Municipal de Ensino Fundamental 

Ademir Oliveira na sede do município de Cachoeira do Piriá. Esta pesquisa 

aconteceu em duas etapas. A primeira foi a partir da aplicação de questionários a 4 

professores e 10 alunos. Neste primeiro momento tínhamos como objetivo o 

levantamento prévio sobre qual o conhecimento que alunos e professores tinham 

com o uso das TICs, Os dados coletados foram organizados em 03 categorias: 

Categoria 1 – Acesso aos recursos computacionais (professores); 

Categoria 2 – Compreensão e importância do letramento digital para o processo 

educativo (professores); 

Categoria 3 – Uso dos computadores na realização das aulas (professores) 

Na segunda etapa da pesquisa de campo realizamos oficinas de uso das 

TICs, voltadas para os professores que trabalham com o 6º ano do Ensino 

Fundamental, e também para os alunos de uma turma de 6º ano do turno da tarde 

com 27 alunos, nestas oficinas foram utilizados recursos computacionais. A 

realização das oficinas objetivava perceber as dificuldades de professores e alunos, 

possibilitar a interação dos sujeitos com os recursos computacionais e orientar os 

professores na elaboração de planos de aula usando os referidos recursos. 
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As oficinas foram significativas para o desenvolvimento deste trabalho porque 

nos permitiu observar as dificuldades dos alunos e professores, além de permitir um 

contato mais aprofundado com a escola e analisar suas ações no dia-a-dia de sala 

de aula, bem como suas necessidades no tocante aos aspectos pedagógicos e 

tecnológicos.  

De posse dos dados coletados e sempre embasados pelo referencial teórico 

partimos para o trabalho de análise e interpretação dos dados com a finalidade de 

contribuir para um melhor desempenho no tocante aos avanços e entraves com o 

uso de novas tecnologias educacionais. 
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1 AS TECNOLOGIAS DIGITAIS NA ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO 

 

1.1 CONCEITOS DE ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO 

 

No dicionário a palavra alfabetização e alfabetizado é “aquele que sabe ler” e 

“escrever”. Já letrado, é aquele “versado em letras, erudito e letrado é aquele que 

não tem conhecimento literário” e também o “analfabeto ou quase analfabeto.”. 

Letrar é mais que alfabetizar, é ensinar a ler e escrever dentro de um contexto 

onde a escrita e a leitura tenham sentido e façam parte da vida do aluno. É 

incontestável que o ensino de Língua Materna está em crise. Afinal, que língua é 

essa que se “ensina” e que o aluno “não aprende”? Em todos os espaços da escola, 

ouvem-se queixas de que os alunos apresentam um baixo desempenho linguístico, 

não lêem, não escrevem, não entendem o que lêem e são incapazes de expressar 

com clareza e coerência suas ideias numa produção de texto. 

A palavra letramento surge a partir da necessidade de que não basta o 

indivíduo saber ler e escrever, ele precisa saber fazer uso do ler e escrever e, desta 

forma, atender coerentemente às exigências de leitura e escrita da sociedade, 

conhecendo diferentes gêneros e tipos de leitura e escrita e sabendo distinguir as 

diferentes funções que a leitura e a escrita assumem em nossa vida. Ao olharmos 

historicamente para as últimas décadas, poderemos observar que o termo 

alfabetização, sempre entendido de uma forma restrita como aprendizagem do 

sistema da escrita, foi ampliado. Já não basta aprender a ler e escrever, é 

necessário mais que isso para ir além da alfabetização funcional (denominação dada 

às pessoas que foram alfabetizadas, mas não sabem fazer uso da leitura e da 

escrita). 

Atualmente, considera-se que, para o indivíduo inserir- se em uma sociedade 

letrada, ele precisa ser capaz de compreender textos escritos, mesmo que não 

tenha o domínio do código escrito, isto é, mesmo que não seja alfabetizado. Ser 

alfabetizado e ser letrado são condições diferentes. 

O letramento não está restrito ao sistema escolar, mas vamos nesta pesquisa 

nos ater nesse meio por considerar que cabe à escola, fundamentalmente, levar os 

seus educandos a um processo mais profundo nas práticas sociais que envolvem a 

leitura e a escrita. Saber ler e escrever um montante de palavras não é o bastante 

para capacitar o indivíduo para a leitura diversificada, neste ponto entendemos que 
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surge a necessidade de se letrar os sujeitos envolvidos no processo de 

aprendizagem. 

Um sujeito pode ser alfabetizado sem ser letrado, uma vez que os textos 

aplicados em sala de aula não lhe dão condições para resolver questões que o 

mundo lhe propõe. Por outro lado, pode também ser letrado sem ter sido 

alfabetizado, e esta, é uma situação encontrada no comportamento de não-

escolarizados que desenvolveram formas variadas de leitura, transformando seu dia-

a-dia num cenário informativo. 

Neste sentido, para Tfouni (1995, p. 31), o letramento é: 

 

(...) um processo cuja natureza é sócio-histórica, deve-se aceitar que tanto 
pode haver características orais no discurso escrito, quanto traços da 
escrita no discurso oral. Essa interpenetração das duas modalidades inclui, 
portanto, entre os letrados também os não-alfabetizados, mas com baixo 
grau de escolaridade.(TFOUNI, 1995, p, 31) 

 

Segundo Tfouni (1995), existe um conhecimento sobre a escrita, que as 

pessoas dominam, mesmo sem saber ler e escrever, que é adquirido, desde que 

estas estejam inseridas em uma sociedade letrada. 

A escola somente poderá executar a sua função educativa de maneira 

correta, quando os professores tiverem a plena consciência de que a educação 

mudou. Mesmo porque para lidar com os inúmeros problemas que transpassam o 

trabalho pedagógico é preciso que os vários agentes de alguma forma envolvidos 

com o assunto contribuam. No intuito de contribuir na promoção do acesso ao 

conhecimento, todos os profissionais da educação, professores e técnicos, precisam 

garantir a todas as crianças a condição de se apropriem da alfabetização e do 

letramento efetivamente no ensino fundamental.  

Segundo Soares (2006): 

 

As pessoas se alfabetizam, aprendem a ler e a escrever, mas não 
necessariamente incorporam a prática da leitura da escrita, não 
necessariamente adquirem competência para usar a leitura e a escrita, para 
envolver-se com as práticas sociais de escuta: Não lêem livros, jornais, 
revistas, não sabem redigir um ofício, um requerimento (SOARES, 2006, p. 
45-46). 

 

Concordando com Soares, às vezes, tem-se a impressão que contribuímos 

para que as mesmas passem toda a vida escolar como analfabetos funcionais, 

quando não, que estas saiam da escola no final do ensino fundamental ou do médio, 
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com precárias condições de conhecimento e/ou de fazer uso da leitura e da escrita e 

ingressam no mercado de trabalho, perpetuando, assim, o processo de exclusão 

social. 

De acordo com Tfouni, (1995): A alfabetização como já mencionamos, se 

ocupa da aquisição da escrita por um indivíduo, ou grupo. Enquanto o letramento 

“focaliza os aspectos sócio-históricos da aquisição de um sistema escrito por uma 

sociedade”. Isto significa garantir a todas as crianças e jovens o direito de aprender 

a ler, a escrever e a usar nossa língua em diferentes contextos e situações. 

 

1.2 ALFABETIZAR E LETRAR COM AS TECNOLOGIAS 

 

Trabalhar com um currículo focado na alfabetização e no letramento não é um 

processo fácil, mas quando se tem um grande objetivo, todo esforço vale a pena. 

Vemos que o modelo de organização escolar encontra-se em fase de profundas 

transformações, que resultam em diferentes medidas, cujo objetivo é ampliar e 

redefinir o conceito de escola, reconhecendo e reforçando sua autonomia. 

Na atual sociedade, o conhecimento torna-se o alicerce necessário para 

inserir e manter os indivíduos no meio social e no mercado de trabalho. A educação 

em nossos dias tem buscado a excelência dos serviços; um novo cenário 

descortina-se no âmbito educacional. A escola deste século deve estar pautada em 

novos olhares, principalmente na informática educativa, que deve priorizar o pensar 

desenvolvendo com maior competência o senso crítico nos educandos. 

Assim as pessoas buscam formação, voltada para atender as necessidades 

sociais e educativas, e também como uma das condições de superar as dificuldades 

que acentuam o distanciamento entre as classes sociais, que interfere diretamente 

na vida dos mais pobres, que vivem a margem do processo de inclusão social. 

Nesse sentido, a TV, o celular, o vídeo, o Rádio(comunicação), a Internet, o 

material impresso possibilitam e articulam novas linguagens e novas forma de 

apropriação do conhecimento na escola. Sendo assim, o professor tem à mão 

diversas ferramentas para ajudá-lo a alfabetizar e letrar os seus alunos, inclusive 

aqueles que apresentam deficiências. Cabe ao professor ser criterioso na escolha 

das tecnologias da informação e/ou dos softwares educativos, ser cuidadoso ao 

selecioná-los, sempre levando em conta a necessidade e a dificuldade do seu aluno.  



18 

 

 

Considerando a questão do currículo e a presença das tecnologias da 

informação e comunicação (TIC), como uma articulação fundamental para as 

transformações generalizadas que vivenciamos na sociedade, estudos vêm 

revelando aspectos dos caminhos que crianças, jovens e adultos percorrem para 

tornar-se alfabetizados, considerando que letramento designa o estado ou condição 

em que vivem e interagem indivíduos ou grupos sociais letrados, pode-se supor que 

as tecnologias de escrita, instrumentos das práticas sociais de leitura e de escrita, 

desempenham um papel de organização e reorganização desse estado ou condição. 

Para tanto, torna-se necessário que vejamos o computador como mais uma 

possibilidade de representar o conhecimento e buscar novas alternativas e 

estratégias para se compreender a realidade.  

Educar nesta realidade, com demandas diferenciadas e que se alteram em 

um dinamismo quase invencível de uma sociedade em constante mudança, não é 

tarefa fácil. O Brasil, país emergente, é marcado pelas desigualdades sociais e 

econômicas, assim como o seu sistema educacional. 

Novas formas de pensar, de agir e de comunicar-se são introduzidas como 

hábitos corriqueiros. Nunca tivemos tantas alterações no cotidiano, mediadas por 

múltiplas e sofisticadas tecnologias. As tecnologias invadem os espaços de 

relações, midiatizando estas e criando ilusão de uma sociedade de iguais, segundo 

um realismo presente nos meios tecnológicos e de comunicação. 

Para tornar esse caminho menos árduo é possível buscar algumas 

contribuições nas tecnologias da informação e de comunicação na prática docente, 

assegurando o direito de aprender àquelas crianças que pouco contato tem com as 

mais variadas formas de conhecimento, principalmente o acesso a livros.  

Já é consenso que estamos vivendo um momento de transição histórico e 

inédito, marcado pelo papel da visão estratégica, a ideia de que a escola é uma 

organização e como toda organização passa por mudanças e adaptações às quais 

atualmente estão voltadas para a Era da Informação e a Inclusão Digital. O uso do 

computador além de incluir digitalmente, também pode ser utilizado como uma 

possibilidade pedagógica, o que gera algumas implicações. 
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2 AS NOVAS TECNOLOGIAS E UMA NOVA POSTURA PARA O PROFESSOR 

 

2.1 APRENDENDO COM AS NOVAS TECNOLOGIAS 

 

Ensinar e aprender é um processo de transformação humana alicerçada na 

construção do conhecimento através dos temas transversais, da aprendizagem 

sóciointeracionista, de bases curriculares, do plano político pedagógico, da 

construção, da produção criativa. Mas, e a informática educativa e a inclusão digital? 

Para Max Günther Heatinger (2003, p.10)]: 

 

(...) uma mudança na educação ocorre somente a partir das mudanças 
culturais de um povo, pela sua evolução política e social; e não apenas por 
meio de avanços tecnológicos (...)"; Por isso, saber trabalhar com a 
informática educativa na escola é fundamental, tanto para alunos quanto 
para professores, pois somente assim esta será realmente utilizada como 
meio de estudo, pesquisa e comunicação. 
 

Na educação, as tecnologias da informação e comunicação, vêm sendo 

objeto de estudos e experimentos em praticamente todo o mundo e começamos a 

verificar certo descrédito sobre a sua eficácia. É comum afirmar-se que a 

incorporação dos computadores à educação não pode ser mera repetição dos 

tradicionais cursos ou aulas, estando esses, no entanto, ainda centrados na 

superada e tradicional concepção das tecnologias educacionais, associadas a 

práticas de instrução programada. 

Sabemos que novidades tecnológicas surgem e a educação tradicional 

predomina nas escolas através de seus educadores, tentam conquistar os alunos 

com instrumentos medíocres de trabalho. É preciso destacar que a escola não 

acompanha o processo de avanço tecnológico, por isso a informática no ensino 

fundamental, que deveria ser aliada tornou-se inimiga.  

Sabe-se que o computador é um recurso que pode desencadear uma nova 

dinâmica educacional, proporcionado a possibilidade de mudanças de paradigmas, 

pois facilita o fazer, o executar e criar coisas; encurta as distâncias e facilita a 

comunicação. 

O computador pode promover a aprendizagem dos alunos e ajudar na 

construção do processo de conceituação e no desenvolvimento de habilidades 

importantes para que ele participe da sociedade do conhecimento (letramento) e não 
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simplesmente facilitar o seu processo de aprender a ler ou escrever bem 

(alfabetização).  

De acordo com Valente: “O computador é um meio didático: assim como 

temos o retroprojetor, o vídeo, etc. devemos ter o computador”, considerando que 

sabemos que o sujeito que fará a diferença na utilização das Tecnologias é o 

professor, e, ao olhar para o professor temos também as concepções de educação 

que estão presentes no ambiente educacional. Mais do que investir em Tecnologias, 

precisa-se conscientização para que haja mudanças de paradigmas no ambiente 

escolar, pois a postura docente frente às novas tecnologias é que vai determinar o 

sucesso ou fracasso de sua utilização. 

Vale ressaltar, que o sucesso do processo educativo se dá a partir da parceria 

entre professor e aluno e a construção do conhecimento nesses sujeitos interativos. 

Assim, para haver um ensino significativo, as aulas precisam ser mais participativas, 

interativas e envolventes. Os alunos devem se tornar agentes da construção de seu 

próprio conhecimento, o professor por sua vez estará utilizando a tecnologia para 

dinamizar as aulas e orientar os alunos na construção de seu saber. 

Acredita-se que a informática no ensino fundamental seja a alternativa 

necessária para resgatar o interesse do aluno pelo ensino, capaz de desenvolver 

novas habilidades e competências desde que utilizada como ferramenta construtora 

de um ser que pensa e aceita a possibilidade de erros e acertos, que transforma seu 

espaço explorando o mundo com as asas da imaginação.  

Na escola é imprescindível à importância de garantir um trabalho de 

qualidade dentro de uma perspectiva onde a sala de aula é um espaço eleito pela 

civilização para transferir o saber e sendo que este é um espaço que se virtualiza, 

assim como as muitas relações na sociedade, o encontro entre os participantes deve 

proporcionar trocas de conhecimento e experiências. 

É necessário que a escola acompanhe o avanço tecnológico e valorize a 

formação dos educadores, transformando-os em homens e mulheres capazes de 

conquistar e praticar o pleno exercício da cidadania. Enfim, a escola precisa definir o 

seu real papel diante da sociedade. 

Não basta introduzir os recursos tecnológicos na escola, mas faz-se 

necessário discutir e orientar sobre os métodos e técnicas de sua utilização, do 

ponto de vista pedagógico. 
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As práticas arcaicas de gerenciamento do processo de ensino e 

aprendizagem, que ainda são visíveis na maioria das escolas, remontam à época 

em que esses mesmos professores eram alunos da escola primária. Assim, o que se 

vê na maioria das salas de aula ainda é um professor que utiliza apenas uma 

caderneta e, quando muito, um caderno auxiliar de anotações, quando deveria estar 

usando um notebook e as ferramentas web 2.0 da internet. 

Nesse sentido, a TV, o vídeo, o Rádio(comunicação), a Internet, o material 

impresso possibilitam articularem-se novas linguagens e novas forma de 

apropriação do conhecimento na escola. É crescente o número de escolas e centros 

de educação que estão usando ferramentas on-line e colaborativas para 

aprendizado e busca de informações. As principais ferramentas usadas e 

conhecidas são agregação e distribuição de conteúdo (Rich Site Sumary - RSS ou 

Really Simple Syndication – é um formato que permite distribuir o conteúdo do seu 

site de uma forma padronizada que permite que ele seja lido em diversos leitores de 

noticias. Também conhecidos como feeds. ATOM – estilo baseado em conteudo 

XML e metadados, ou seja, protocolo ao nível de aplicação para publicar e editar 

fontes web que sao periodicamente utilizadas, como por exemplo blogs).  Ambientes 

de aprendizagem como Weblogs (BLOGs), WebQuests e Wikis e objetos 

educacionais. Todas estas ferramentas podem ser utilizadas como instrumentos 

educacionais. No entanto, faz-se necessário avaliar sua aplicação de modo a 

promover a aprendizagem significativa, crítica e reflexiva. 

A tecnologia como em qualquer metodologia que se propõe uma maneira 

diferente de ensinar, utilizar uma ferramenta tecnológica não seria diferente. Por 

esta razão, ela precisa estar implantada em um projeto, bem pensada para produzir 

esta mudança que se deseja realizar. Conforme Heatinger: 

 

Os softwares podem ser utilizados em sala de aula de modo diferente ao 
proposto pelos fabricantes dos mesmos, criando-se novos caminhos para 
exploração destes recursos, adequando-os a cada realidade para obtermos 
maior interatividade e resultados, aproximando-os de nossas comunidades. 
É como no ensino presencial: quando usamos um livro em sala de aula, ele 
pode ser apenas lido, ou integrado a outras atividades. O computador e 
seus aplicativos devem ser encarados de forma aberta, explorando-se todas 
as possibilidades laterais, olhando-se as “entrelinhas” para oferecermos aos 
alunos novas alternativas. (2003, p. 22). 

 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/RSS
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=ATOM&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=BLOG&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Wiki
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ferramentas
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De acordo com Heatinger, o fato da escola não ter absorvido totalmente as 

condições de usufruir de novas tecnologias, se justifica, em parte, o ensino 

tradicional que vem sendo aplicado, pois os professores ainda possuem a visão de 

que inserir uma tecnologia em sala de aula não complementaria a aprendizagem dos 

conteúdos propostos.  

A escola tem vivido um momento muito importante na era da sociedade da 

informação, onde a disseminação das tecnologias de informação e comunicação tem 

chegado inevitavelmente às salas de aulas. Nessa perspectiva, há um intuito de 

levar esta parte integrante da sociedade, alunos principalmente de escolas públicas, 

a se inteirarem de tecnologias que apropriem o sentido de informática educativa de 

uma maneira mais democrática. 

Valente (1995) concorda com Skinner (1972) quando diz que o recurso de 

feedback é muito importante, pois “Isso desenvolve um processo traduzido pelo ciclo 

descrição-execução-reflexão-depuração”. Assim, para avaliarmos a qualidade de um 

software Educacional devemos nos pautar em alguns critérios básicos, tais como: (I) 

objetivos claros e definidos; (II) vocabulário adequado ao publico alvo desejado; (III) 

atividades com correção ortográfica; (IV) clareza nos textos; (V) feedback; (VI) 

execução fácil e com possibilidade de termino a qualquer instante; (VII) interface 

amigável; e (VIII) suporte on-line. 

Existem duas propostas educacionais relacionadas à Informática; uma é o 

ensino da própria informática, os conceitos computacionais, com as disciplinas no 

currículo, e a outra é a utilização da informática como auxílio para o ensino, ou seja, 

o ensino através do computador. No uso da informática no ensino, os professores 

necessitam primeiramente ser capacitados; o laboratório de informática precisa 

disponibilizar recursos para o trabalho de todas as disciplinas e não mais 

especificamente para uma apenas. A utilização da Informática no ensino pode 

melhorar o uso dos recursos que o computador oferece, fazendo com que a 

informática seja utilizada de modo a trazer maiores benefícios para a educação.  

Nesse sentido um software educativo concebido com bases construtivistas, 

certamente tem na interação um dos seus principais focos. Projetos de softwares 

com esta perspectiva apoiam as práticas pedagógicas com relação à autonomia do 

sujeito e à forma de trabalhar o erro. Baseados nisto, os alunos constroem seu 

conhecimento a partir de suas próprias experiências e a partir de auto regulações 

que ocorrem através das relações estabelecidas entre o sujeito e o objeto. 
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2.2 O PAPEL DO PROFESSOR NESTE NOVO CONTEXTO 

 

A finalidade do trabalho docente consiste em garantir aos alunos acesso ao 

que não é reiterativo na vida social. Dito de outra forma, o professor teria uma ação 

mediadora entre a formação do aluno na vida cotidiana onde ele se apropria de 

forma espontânea, da linguagem, dos objetos, dos usos e dos costumes, e a 

formação do aluno nas esferas não cotidianas da vida social, dando possibilidade de 

acesso a objetivações como ciência, arte, moral etc. e possibilitando, ao mesmo 

tempo, a postura crítica do aluno. 

É grande a entrada de computadores nas escolas e maior ainda o número de 

professores que necessitam preparação para lidar com esta nova ferramenta. 

Portanto, se faz necessários programas de formação continuada para capacitar este 

profissional para o uso das TICs no contexto educativo. O professor precisa ter um 

papel ativo na integração das TICs junto aos alunos e as escolas devem iniciar um 

esforço para melhorar a qualidade do ensino através da qualificação de seus 

profissionais na utilização das tecnologias. 

O educador precisa de capacidade de análise crítica da sociedade e de 

competência técnicas, para atingir o aluno e transformá-lo em um cidadão capaz de 

entender criticamente as mensagens dos meios de comunicação e de saber lidar 

com os avanços tecnológicos. A formação do educador deve voltar-se para a análise 

e compreensão da realidade de mundo e para a busca de maneiras de agir 

pedagogicamente diante dela. Para os alunos e professores não serem dominados 

pela tecnologia é necessário que a conheçam, a interpretem, a utilizem e a dominem 

criticamente (SAMPAIO e LEITE, 2000). 

A concepção do uso da informática na escola amplia a visão de educação e 

extrapola os domínios do espaço educativo. O aluno aprende fora da escola e do 

olhar do professor. As informações agora estão disponíveis mais facilmente com as 

TICs e o professor não se encontra mais como detentor único do conhecimento. 

Porém informação e conhecimento são dois termos que se confundem, mas não 

significam a mesma coisa. Informação pode ser compreendida como um conjunto de 

dados organizados para informar e conhecimento exige compreensão, 

argumentação, interpretação e intervenção neste conjunto de dados para gerar algo 

novo.  
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Os problemas existentes hoje na educação perpassam desde a fragilidade 

profissional de professores e gestores, na sua formação de base até o despreparo 

da escola ao colocar as tecnologias de informação a serviço da educação e da 

própria formação continuada do professor. Em vista disso, podemos dizer que: 

 

[...] “só haverá, porém, uso efetivo dessa tecnologia na escola se, 
professores, alunos, diretores de escolas, pais de alunos, fornecedores de 
hardware e software, prestadores de serviços, professores e pesquisadores 
universitários e governantes compreenderam os seus benefícios potenciais, 
mas também suas limitações. (PROINFO, 1997 p. 17) 
 

Então cabe a nós educadores, estarmos dispostos a discutir e propor 

caminhos em direção aos avanços tecnológicos, questionando seus objetivos, suas 

aplicações e as oportunidades que se abrem para uma nova forma de educar, bem 

como as limitações dos profissionais que atuam na educação. Conhecimento exige 

relação entre sujeito e objeto e é neste aspecto que percebemos a importância do 

mediador, neste caso o professor. Verificou-se que para melhor se informar a 

respeito das contribuições das TICs na educação, professores deverão inteirar-se a 

respeito das tecnologias, principalmente das tecnologias assistivas, também deverá 

saber o que é alfabetização e o que é letramento. 

Neste cenário onde a tecnologia vem tomando seu espaço faz-se necessário 

que o professor seja constantemente estimulado a modificar sua ação pedagógica. 

Porém, repensar os processos, requer reaprender a ensinar.  

Do professor atual se exige que ele seja um gestor aberto, equilibrado e 

inovador. Exige que esteja bem preparado e motivado a atualizar sua contínua 

formação pedagógica. É uma nova postura do professor que poderá ajudar seus 

alunos na organização das inúmeras informações, contradições e visões de mundo. 

Esta nova atitude do professor frente à modernidade e à evolução, é a base 

para mudanças tão almejada nas escolas onde o aprender é saber interagir, sozinho 

ou em grupo. Segundo Valente: 

 

Esta reflexão crítica cabe ao professor. Uma vez sentindo-se mais 
familiarizado com as questões técnicas, o professor pode dedicar-se à 
exploração da informática em atividades pedagógicas mais sofisticadas. Ele 
poderá integrar conteúdos disciplinares, desenvolver projetos utilizando os 
recursos das tecnologias digitais e saber desafiar os alunos para que, a 
partir do projeto que cada um desenvolve, seja possível atingir os objetivos 
pedagógicos que ele determinou em seu planejamento (VALENTE, 1999, p. 
15). 
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Formar-se no mundo exige construção do conhecimento, através do 

computador, envolvendo não só professores e alunos, mas toda a comunidade 

educativa. É necessário que todos compreendam as mudanças na visão do ensino, 

hoje dividida em disciplinas e horários fragmentados para uma visão interdisciplinar 

através de projetos que despertem o interesse dos alunos para que possam 

recontextualizar o aprendizado e integrá-lo a sua realidade de vida. 

O educador não possui a sua disposição esse recurso, desconhecendo-o, não 

se envolve com o novo, o novo assusta e seus esforços parecem inúteis na questão 

de educar os olhos de seu alunado para a beleza e o fascínio do aprender na escola 

distanciados da era digital, por isso a informática teria importância relevante para o 

desenvolvimento do educando se fizesse parte do currículo do ensino fundamental e 

para que isso ocorra é preciso recursos, vontade política, profissionais habilitados e 

envolvidos com o novo jeito de ensinar e aprender. 

O sucesso educacional não se concentra apenas nas ferramentas 

metodológicas utilizadas, mas em especial na presença do professor, que está 

constantemente procurando meios para melhorar a qualidade do ensino. Neste 

sentido, a tecnologia da informática possibilita um novo caminho a ser percorrido. 

Sendo assim, o professor tem à mão diversas ferramentas como os softwares 

educacionais, a internet, os blogs, os sites de pesquisa e outras tecnologias, para 

ajudá-lo a alfabetizar e letrar os seus alunos, inclusive aqueles que apresentam 

deficiências. Cabe ao professor ser criterioso na escolha dos softwares educativos, 

ser cuidadoso ao selecioná-lo, sempre levando em conta a necessidade e a 

dificuldade do seu aluno. 

Para melhor se informar a respeito das contribuições das TICs na educação, 

professores deverão inteirar-se a respeito das tecnologias, principalmente das 

tecnologias assistivas, também deverá saber o que é alfabetização e o que é 

letramento. A inovação na educação com a inserção das tecnologias no ambiente 

escolar já não é mais novidade. No entanto, vemos a utilização das tecnologias 

como mais uma ferramenta facilitadora no processo de transmissão do 

conhecimento. E a utilização das Tecnologias como propiciadora da construção do 

conhecimento tanto do aluno quanto do docente é visto em menor escala no 

Ambiente educacional. 
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3. A PESQUISA DE CAMPO 

 

3.1 CONTEXTUALIZAÇÃO DO LÓCUS DA PESQUISA 

 

A presente pesquisa realizou-se na E.M.E.F. Ademir Oliveira, que integra a 

Rede Municipal de Ensino. A escola localiza-se à Av. Getulio Vargas, 285- Bairro 

Centro – Cachoeira do Piriá - Pará. Fundada desde no ano de 2002, por um dos um 

dos fundadores do Município de Cachoeira do Piriá Sr. Ademir Oliveira, por este 

motivo leva seu nome, visto que o mesmo é figura histórica no município. 

Em relação ao aspecto físico, a Escola compreende um prédio agradável e 

estimulante para as atividades a que se presta. É um prédio de alvenaria, cercado 

e/ou murado para segurança da clientela. O acesso principal é coberto, possui 

corredores amplos, onze salas de aula, secretaria, direção, uma sala para 

professores, laboratório de informática, biblioteca, refeitório, cozinha, banheiros e 

uma sala de leitura.  

O prédio foi construído com o objetivo de atender crianças da sede do 

município e arredores, oferecendo a modalidade Ensino Fundamental. Com o 

crescimento da sede do município, modificou-se bastante o nível social dos 

moradores e suas necessidades. Por isso, foi preciso criar uma escola com maior 

número de turmas de Ensino Fundamental Anos Finais para atender também os 

alunos da zona rural do município. Assim, iniciou-se com a Educação Infantil e 

Ensino Fundamental Anos Iniciais e Finais e, de forma gradativa, foi-se ofertando 

apenas o Ensino Fundamental com ênfase nos anos finais. 

Atualmente a escola funciona nos turnos da manhã, tarde e noite, atendendo 

aproximadamente 750 alunos. Em alguns momentos as instalações servem para 

abrigar cursos, oficinas e outros eventos. O horário escolar das aulas segue a 

determinação da matriz curricular aprovada pela Secretaria Municipal de Educação 

do Município. O período letivo se constitui de, no mínimo, 200 dias letivos e 800 

horas aula. 

A E.M.E.F. Ademir Oliveira se compreende como uma forma de expressão do 

compromisso educacional que a Rede Municipal de Ensino de Cachoeira do Piriá 

tem com a sociedade paraense, especialmente a sede do município e arredores. 

Pode ser entendido também como um serviço educacional relevante que a rede 
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municipal coloca à disposição da sociedade cachoeirense, como uma contribuição 

específica sua para a educação do país.  

Assim, a Instituição tem como missão, priorizar a qualidade do ensino 

aprendizagem, visando à formação pessoal, crítica e participativa do aluno num 

ambiente solidário, criativo, inovador e de respeito ao próximo, na qual haja um 

comprometimento efetivo, contribuindo para a preparação de cidadãos responsáveis 

e conscientes de sua tarefa na construção de uma sociedade justa, fraterna, 

participativa e solidária.  

A Escola oportuniza a seus alunos atividades extraclasse, nos contra turnos, 

como: reforço escolar para os alunos com baixo desempenho escolar. Conforme o 

que preconiza a Filosofia da Escola em seu projeto Pedagógico: 

 

Num tempo de avanços e atrasos, fica claro que a Escola Ademir Oliveira 
mais do que nunca, tem um papel formador, valorizando a afetividade e a 
troca de experiências na construção coletiva. Vivendo o ápice da 
desigualdade social e inversão de valores, a ação educativa deve oferecer 
ao educando, condições de conscientizar-se da necessidade de reverter o 
momento histórico atual. A escola deve garantir que a construção do 
conhecimento aconteça de forma criativa e crítica, como meio para que os 
indivíduos construam assim uma sociedade mais justa. Nossa escola deseja 
que o aluno se adapte aos conflitos do mundo globalizado, visando 
transformar o que é possível e necessário ao seu redor, tendo como 
princípios o respeito mútuo e a valorização da religiosidade. 

 

A Escola tem como missão:  

 
Priorizar a qualidade de ensino aprendizagem, visando à formação pessoal, 
crítica e participativa do aluno num ambiente solidário, criativo, inovador de 
respeito ao próximo, na qual haja um comprometimento efetivo, tornando as 
pessoas capazes de interpretar o mundo e agir, interagir, comprometidas 
com o desenvolvimento social e humano, dentro dos princípios éticos e 
morais”.  

 

E sua Visão está pautada nos seguintes princípios:  

 
Seremos uma escola de referência em Cachoeira do Piriá, primando à 
qualidade de ensino-aprendizagem, respeitando a dignidade e o direito de 
cada um, num espírito coletivo e comprometido, na busca de habilidades e 
competências inovadoras da nossa comunidade escolar. 

 

A EMEF Ademir Oliveira tem como valores:  

• Solidariedade – Valorizamos o espírito coletivo, comprometimento e 

colaboração no alcance dos objetivos institucionais;  
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• Inovação - Incentivamos a busca de soluções criativas e inovadoras para a 

solução dos desafios com os quais deparamos;  

• Respeito – Respeitamos a dignidade e os direitos de cada pessoa em nossa 

escola. 

O Ensino Fundamental na escola em questão tem como objetivo geral a 

formação básica do educando, proporcionando condições de desenvolver 

capacidades e habilidades para interagir numa sociedade em rápida e constante 

transformação, na construção de seus projetos de vida e da sua cidadania.  

Como objetivos específicos destacam-se:  

Proporcionar ao educando condições, para que possa ter um 

desenvolvimento integral de todas as suas potencialidades, tornando-se um 

indivíduo reflexivo, participativo, solidário, sempre à procura de novos 

conhecimentos;  

• Proporcionar condições ao aluno de desenvolver capacidades e habilidades 

para interagir numa sociedade em rápida e constante transformação, na 

construção de seu projeto de vida e de sua cidadania;  

• Organizar condições ao educando de expressar-se com clareza e 

argumentação, através da leitura, da escrita e/ou qualquer forma de 

comunicação; Proporcionar ao aluno condições de aprender a se comunicar 

com afetividade, tendo equilíbrio entre o emotivo e o cognitivo;  

• Desenvolver respeito à natureza como forma de preservação da nossa 

própria espécie sobre o Planeta;  

• Valorizar as novas ciências e tecnologias como fontes geradoras de 

conhecimento para o homem atual;  

• Desenvolver a habilidade de convívio em grupo respeitando o pensamento do 

outro, na construção de seu conhecimento intelectual;  

• Conscientizar o educando da importância de ter hábitos que preservem a sua 

saúde. 

 

A escola se estrutura com um corpo Docente e Discente, Técnico 

Administrativo Pedagógico, Pessoal de Apoio e Conselho Escolar especificado no 

Regimento Escolar. A escola Ademir Oliveira busca desenvolver um trabalho onde a 

função da Gestora é supervisionar, responder por todas as atividades 
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administrativas e pedagógicas da escola, participar de reuniões na escola com os 

pais, comunidade e SEMED – Secretaria Municipal de Educação, assim como 

assinar documentos, encaminhar correspondências, acompanhar o processo de 

avaliação, organização dos outros setores. 

A Secretária é responsável pelas matrículas de alunos, preencher e expedir 

boletins, documentos como transferências, ressalvas, históricos, fazer relatórios 

arquivar documentos e assistir a gestão em trabalho conjunto. 

A escola possui um regimento unificado das escolas públicas municipais, mas 

nem todos sabem. A utilização desse regimento é quase zero, pois alguns 

procedimentos são resolvidos sem que haja necessidade de consultas do mesmo. A 

escola não desenvolve nenhum programa de formação continuada nem com 

docentes nem com pessoal de apoio fragmentando assim os objetivos que deveriam 

ser comum a todos. 

O trabalho de apoio-pedagógico ao docente da Secretaria Municipal de 

Educação – SEMED é realizado quando possível devido à carência de profissional 

capacitado para desenvolver um trabalho diferenciado junto aos docentes. Embora 

não haja uma sistematização de proposta de trabalho que estabelece metas de 

ações, as atividades acontecem ao modo de cada um, independente de cada função 

sem maiores problemas. 

A relação entre Escola e Secretaria Municipal de Educação - SEMED 

acontece sempre. A escola está sempre em contato com a SEMED. O referido órgão 

faz o acompanhamento junto à Escola principalmente no momento da matrícula. 

Mas este acompanhamento também se registra quando são liberados os cursos de 

formação continuada. 

Nesta instituição não existe Associação de Pais e Mestres, mas ela consegue 

manter um bom relacionamento com os pais e a comunidade usando outras 

prerrogativas. Nesta instituição não se realizam trabalhos sistemáticos com os pais, 

haja vista, que os mesmos só aparecem na escola para tratar assuntos relacionados 

à disciplina de seus filhos. As reuniões acontecem esporadicamente e quando 

ocorrem é somente com os funcionários. Sempre são realizadas reuniões para que 

todos participem muito embora, pouquíssimos pais compareçam não se dando conta 

da sua importância para o contexto escolar. 
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A comunidade escolar procura sempre estar em consonância com as outras 

instituições e órgãos e pequenos empresários da região. Quando ela precisa de 

apoio, é a esses grupos que a mesma recorre para auxiliá-la. 

Em contrapartida quando a comunidade necessita de espaço como salas de 

aula as mesmas são concedidas por meio de solicitações à direção. 

A escola campo de estagio enfatiza em sua proposta metodológica: queremos 

que os educandos possam ser mais gente e não apenas sabedores de 

competências e habilidades técnicas. Eles precisam aprender a falar, a ler, a 

calcular, confrontar, dialogar, debater, dialogar, sentir, analisar, relacionar, celebrar, 

saber articular o pensamento e o seu próprio sentimento, ou seja, cidadãos 

conscientes e capazes de interagir na sociedade.  

A proposta de educação da escola tem ênfase em três aspectos importantes 

na questão da metodologia de ensino: temas geradores; prática-teoria-prática; e 

participação coletiva.  

O estudo a partir de Temas Geradores visa superar uma abordagem estanque 

e desatualizada do ensino/aprendizagem. Sendo assim; esse método de ensino 

torna o processo ensino-aprendizagem mais voltado às necessidades e aos 

interesses populares. Em linhas gerais podemos dizer que Temas Geradores são 

assuntos ou questões extraídas da realidade. Em torno destas questões são 

desenvolvidos os conteúdos e práticas no conjunto da escola. A partir disso 

desejamos intervir concretamente na realidade do educando. 

Através da relação entre prática-teoria-prática, temos como objetivo garantir 

que os educandos sejam estimulados a perceber como se utilizam na prática social 

os conhecimentos que vão produzindo na escola. Temos uma grande preocupação 

com a aprendizagem de habilidades, conhecimentos práticos, que somente ações 

concretas podem proporcionar. A participação coletiva provoca os educandos a 

vivências e assegura aos mesmos o direito de ter vez e voz no cotidiano educativo. 

Os métodos de ensino ou a didática utilizada pelos educadores devem incentivar os 

educandos a se assumirem como sujeitos do processo ensino-aprendizagem: que 

têm opiniões, posições contestações, questionamentos, dúvidas, entre si, com os 

educadores, pais e outros. 

A educação não é obra apenas da inteligência, do pensamento, é também da 

afetividade, do sentimento. E é esta combinação que precisa estar tanto no ato de 

educar, como no de ser educado e deve ser o pilar da relação educador-educando, 
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sustentado pelo companheirismo e pelo respeito no sentido profundo e libertador da 

palavra. 

O planejamento escolar não existe, apesar de participarem de jornadas 

pedagógicas na SEMED, não realizam seu planejamento, a única sistemática de 

levantamento de dados e de informações se dá através dos mapas de relatórios 

finais que são pedidos pela secretaria. 

Os professores não elaboram seus planos de ensino, por acharem que devem 

apenas seguir a matriz curricular e trabalhar os conteúdos ali elencados, muitos não 

utilizam planos de aula chegando à sala de aula apenas com o livro didático e o 

conteúdo a ser trabalhado utilizando apenas as atividades do livro didático, e o mais 

agravante é que ainda fazem os alunos copiarem o que já tem de texto sobre o 

assunto em seus livros. Moraes (1997) nos mostra que: 

 

A educação precisa desenvolver a compreensão de que não apenas as 
habilidades básicas relacionadas com a leitura, a escrita e o cálculo 
precisam ser desenvolvidas, mas também os vários outros potenciais 
intelectuais de nossas crianças, para que talentos não sejam 
desperdiçados, pois a multiplicidade e a diversidade das capacidades 
humanas é que constituem a grande riqueza da humanidade. (MORAES, 
1997, p. 104) 

 

Durante a pesquisa contatamos ainda que a escola procura desenvolver 

pequenos projetos e atividades interdisciplinares através de datas comemorativas e 

experiências simples praticadas em sala de aula. Mas, não existe nenhum projeto 

elaborado pelos professores, desenvolvem apenas as atividades sem passar por um 

momento de avaliação, realizam estas apenas para comemorar as datas sem ter o 

compromisso de estar desenvolvendo projetos didáticos, por falta de conhecimento 

do assunto. 

Observamos ainda que a grande maioria dos alunos da Educação de Jovens 

e Adultos – EJA, não demonstra motivação para os estudos e o fazem por pura 

necessidade, praticamente obrigados por uma sociedade letrada, constatamos ainda 

que o desinteresse vem aumentando a cada dia e que a falta de preparação dos 

profissionais que atuam nesta área, configura uma das causas deste desinteresse o 

que contribui para o fracasso escolar; nossa preocupação foi despertar nos 

educadores a consciência de que é necessário estar sempre melhorando a sua 

prática pedagógica através de cursos de formação continuada e das TICs, 

contribuindo assim para um ensino de qualidade na escola pública. 
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A referida escola possui um Laboratório de Informática sem utilização por falta 

de profissionais para atuar neste espaço. É interessante frisar que os alunos são 

chamados com frequência a direção ou coordenação da escola por tentar utilizar 

recursos tecnológicos como o celular que é proibido no espaço da escola. A maioria 

dos profissionais lotados nesta escola não tem conhecimento das Tecnologias da 

Informação e Comunicação – TICs. 

 

3.2 RESULTADOS OBTIDOS COM A APLICAÇÃO DOS QUESTIONÁRIOS 

 

Como primeira etapa da pesquisa de campo, aplicamos questionários 

(Apêndice A e B) a quatro (4) professores e dez (10) alunos, os quais nos deram 

uma visão da realidade escolar referente ao uso das tecnologias da informação e 

comunicação e nos serviu de subsídio para uma reflexão mais profunda acerca do 

letramento digital. A coleta de dados foi realizada no mês de maio de 2013. 

Os dados foram sistematizados em gráficos e organizados em 03 categorias: 

Categoria 1 – Acesso aos recursos computacionais (professores); 

Categoria 2 – Compreensão e importância do letramento digital para o processo 

educativo (professores); 

Categoria 3 – Uso dos computadores na realização das aulas (professores) 

 

Categoria 1 – Acesso aos recursos computacionais (professores) 

 
Observamos que 75% responderam que não tem computador em casa, 25% 

afirmam que sim que possui computador em casa, o que representa apenas um 

professor dos entrevistados possui computador em casa (gráfico 1). 

 
Gráfico 1 - Você possui computador em casa? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Pesquisa de campo 
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Nota-se que 75% dos professores entrevistados responderam que não tem 

acesso a internet, 25% afirmaram que sim que tem acesso à internet (gráfico 2). 

Percebe-se que apenas o que possui computador em casa respondeu que possui 

acesso a internet. 

 
Gráfico 2 - Tem acesso a Internet? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Pesquisa de campo 

 

Observamos, a seguir, que dos 50% dos informantes disseram que não 

acessam internet em casa, escola ou outro local (gráfico 3). 

De acordo com o professor B, ele vai ao cyber com frequência, porém não 

tem acesso a internet. O professor C relata que realiza o acesso de sua casa. 

Nenhum dos participantes respondeu que realizava o acesso na escola, mesmo a 

escola possuindo internet. Durante as observações notamos que os professores não 

tem permissão para acessar internet e que este acesso fica restrito a sala da direção 

e ao laboratório de informática. Este, quando funciona, está sempre cheio de alunos, 

o que dificulta o acesso para os professores. 

 

Gráfico 3 - Você utiliza o computador e acessa a internet na escola? Acessa de 

outro local? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Pesquisa de campo 
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De acordo com os dados, 100% dos participantes afirmaram que a escola não 

possui computadores disponíveis para os professores (gráfico 4), a não ser os do 

laboratório quando estão bons, mas não dá pra usar porque a sala esta sempre 

cheia de alunos. Nenhum professor respondeu que tem computador disponível. 

Percebemos que os professores reclamam, mas que não cobram da gestão a 

utilização deste recurso, haja vista a escola possuir internet. Sem dialogo não há 

consenso. 

 
Gráfico 4 - O computador da escola que o professor tem acesso é de fácil 
disponibilidade? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Pesquisa de campo 
 
 

Categoria 1 – Acesso aos recursos computacionais (alunos) 

 
 

Cerca de 90% dos participantes disseram que não tem computador em casa, 

10% disseram sim (gráfico 5). Mesmo sem ter computador em casa estes alunos 

sabem utilizar o computador, mas o que sabem está ligado a facebook, YouTube, 

Instagram, atividades ligadas ao uso do facebook, se for solicitado que utilizem 

ferramentas de editores de textos, atividades ligadas ao Office do Windows ou Linux 

os alunos encontram dificuldades. 
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Gráfico 5 - Você possui computador em casa? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Pesquisa de campo 

 

De acordo com as respostas a seguir vemos que 10% dos entrevistados têm 

acesso ao computador em casa, 0% na escola, 10% tem acesso no curso de 

informática, 10% no curso de informática, 60% tem acesso ao computador no cyber, 

0% na casa de amigos, 10% de outra forma e 10% não possui acesso a computador 

em nenhum espaço, nem mesmo na escola segundo os informantes (gráfico 6). 

Percebe-se que os alunos estão ingressando no mundo das TICs através do 

computador, no entanto não é na escola que estão fazendo isso, é nos cybers, será 

estão vivendo esta experiência de maneira correta ou desvirtuada dos padrões de 

aprendizagem? 

 

 

Gráfico 6 - Em que locais; você tem acesso ao computador? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Pesquisa de campo 
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Com relação à frequência que acessa a Internet, 20% responderam todos os 

dias, 40% dos informantes responderam algumas vezes na semana, 30% 

responderam uma vez por mês e 10% responderam não possuo acesso a internet 

(gráfico 7). 

 

 

Gráfico 7 – Com que frequência você acessa a internet? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Pesquisa de campo 

 

Analisando as respostas verificamos que 70% dos entrevistados, acessam as 

redes sociais com facebook e outros, apenas 10% acessam seus emails (gráfico 8). 

Verificamos que a maioria dos alunos faz uso frequente das redes sociais, o que 

facilita o trabalho com as TICs. 

 

 

Gráfico 8 – O que costuma acessar quando está navegando na rede? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Pesquisa de campo 
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Observando as respostas dos participantes 100% disseram que utilizam mais 

o pendrive (gráfico 9). Isto mostra que as outras mídias são pouco conhecidas por 

eles, portanto são pouco utilizadas, outras são caras e os alunos não tem como 

adquiri-las. 

Gráfico 9 – Qual dessas mídias você utiliza mais? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Pesquisa de campo 

 

Categoria 2 – Compreensão e importância do letramento digital para o processo 

educativo (professores) 

 

Verificamos que 75% dos entrevistados disseram que não tem clareza sobre 

letramento digital. Um dos entrevistados solicitou uma formação sobre o assunto, o 

que representa 25% dos entrevistados (gráfico 10). 

 
Gráfico 10 - O que entende por Letramento Digital? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Pesquisa de campo 
 

Verificamos que 100% disseram que é o comprometimento dos profissionais e 

formação continuada na área de tecnologias que necessita ser garantido para uma 

maior acessibilidade das ferramentas tecnológicas na escola. Assumem em suas 

respostas que às vezes são relapsos quando se trata de TICS (gráfico 11). 
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Gráfico 11 - Em sua opinião, o que está faltando para uma maior acessibilidade às 

ferramentas tecnológicas, como o computador na escola? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Pesquisa de campo 
 

Quanto à importância da formação verificamos que 50% disseram que é 

importante, porém 25% estão com a agenda apertada para participação em cursos, 

pois estão com carga horária extrapolada. e 25% responderam que se encontram 

muito cansados sem condições para cursos (gráfico 12). 

 

Gráfico 12 - A participação dos professores em cursos e oficinas que auxiliam e 

orientam quanto à utilização dos recursos computacionais seria importante? E a 

disponibilidade para participar dos mesmos? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Pesquisa de campo 
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Verificamos que 50% gostariam de cursos nas escolas para iniciantes, mas 

que não tem sugestão para apresentar. 25% dos entrevistados acham que o 

governo apenas joga os equipamentos na escola e não dá suporte, se isto 

funcionasse os computadores não estariam ociosos nas escolas. Os outros 25% 

sugerem que tais equipamentos não devem ficar trancados na sala da gestão, mas 

que devem estar na mão de quem vai de fato utilizá-los (gráfico 13). 

 

 

Gráfico 13 - Tem algum comentário sobre as formas de inclusão digital nas escolas? 

Alguma sugestão? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Pesquisa de campo 
 
 

Categoria 2 – Compreensão e importância do letramento digital para o processo 

educativo (alunos) 

 

Os dados revelam que 90% dos informantes afirmaram que o uso do 

computador é importante para auxiliar no aprendizado na escola. Estes por sua vez 

entendem que o computador contribui muito para o aprendizado das aulas, acham 

que as aulas com a utilização das TICs tornam-se mais atrativas. Porém 10% 

afirmam que não faz diferença. O que se pode perceber é que os 10% são os 

participantes que pouco se interessam e não tem objetivos claros para seu 

aprendizado (gráfico 14). 
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Gráfico 14 – Você considera importante o uso do computador para auxiliar no 

aprendizado na escola? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Pesquisa de campo 
 

 
 
 

Categoria 3 – Uso dos computadores na realização das aulas (professores) 

 
 

As respostas nos apontam 100% dos informantes afirmando que utilizam o 

computador para auxiliar nas aulas 0%, isto é, nenhum dos entrevistados disse 

nunca ou raramente (gráfico 15). Mesmo com as respostas sendo 100% para 

sempre, sabemos que isto não procede, pois as respostas anteriores nos provam 

isto e as observações no cotidiano da escola também. Isto prova que alguns 

professores não responderam com seriedade os questionários da pesquisa. 

 
Gráfico 15 - Você utiliza computador para auxiliar em suas aulas? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fonte: Pesquisa de campo 
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Diante dos dados coletados 50% dos participantes da pesquisa declararam 

que trabalham no laboratório de informática sempre, com vários recursos. Enquanto 

que 50% dos participantes disseram que raramente utilizam o laboratório de 

informática ((gráfico 16), mas, estas declarações não condizem com que 

observamos no cotidiano escolar, pois o que se observou foi um laboratório de 

informática sem utilização. 

 

Gráfico 16 - Com que frequência trabalha com seus alunos no laboratório de 

informática e que recursos são utilizados? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fonte: Pesquisa de campo 

 

Verificamos que 75% disseram que os alunos colaboram com as aulas no 

laboratório de informática , pois os mesmos gostam das aulas no laboratório. Mas às 

vezes a empolgação é tão grande que atrapalha, porém 25% disseram que são as 

melhores aulas, onde os alunos aprendem muito, e que gostaria de poder trabalhar 

sempre com estes recursos (gráfico 17). 

 

Gráfico 17 - Os alunos colaboram com as atividades desenvolvidas no laboratório de 

informática? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Pesquisa de campo 
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Verificamos que 75% disseram que os conhecem alguns softwares 

educativos, principalmente, os que foram trabalhados nos estágios na escola, 

podem citar o Hot Potatoes, porém 25% dos participantes de conhecimentos de 

outros softwares, como HQ, GCompris e outros e os usa nas aulas (gráfico 18) 

 

Gráfico 18 - Cite pelo menos um software educativo que conhece, e se já trabalhou 

em sala de aula com algum. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Pesquisa de campo 

 

De acordo com o gráfico, a seguir, 100% dos professores responderam que 

na escola existe a infraestrutura, boa por sinal, porem faltam recursos humanos 

qualificados para atuar no laboratório de informática, um informante ressaltou ainda 

que, às vezes tem maquinas paradas por falta de manutenção (gráfico 19). 

 
 
Gráfico 19 - A escola na qual trabalha, dispõe de infraestrutura para o ensino das 
aulas no laboratório de informática? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Pesquisa de campo 
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Categoria 3 – Uso dos computadores na realização das aulas (professores) 

 

Como se pode observar 60% dos informantes utilizam computador para 

auxiliar nas atividades raramente. Enquanto que 30% responderam frequentemente 

e 10% responderam nunca (gráfico 20). Vimos que os alunos pouco utilizam o 

computador para auxiliar nos trabalhos escolares, porém estão com frequência 

utilizando as redes sociais, e o fazem através do computador. 

 

Gráfico 20 - Você utiliza computador para auxiliar em suas atividades escolares? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Pesquisa de campo 

 

Os dados revelam que 100% dos informantes afirmaram que a Escola 

possuía laboratório, mas que no momento eles pouco estão utilizando (gráfico 21). A 

maioria dos computadores está com defeito e os professores não gostam de dar 

aula no laboratório, poucos são os que gostam. 

 

Gráfico 21 – A escola em que estuda, possui laboratório de informática e estrutura 

para utilização dos computadores? 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Pesquisa de campo 
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Os dados revelam que 100% dos informantes afirmam conhecer softwares 

educativos, até mesmo de jogos educativos, e como foram solicitados a citar pelo 

menos um citaram: o Hot Potatoes e GCompris e outros jogos da internet (gráfico 

22). 

Gráfico 22 – Você conhece algum jogo ou software educativo? 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Pesquisa de campo 

 

Os dados revelam que 100% dos informantes afirmaram que consideram 

importante aprender matemática no computador, mas que é muito chato porque 

essas aulas não podem acontecer sempre, ressaltam ainda que melhoraria e muito 

seu aprendizado, se as aulas fossem diariamente, como acontece nas oficinas 

(gráfico 23). 

 

Gráfico 23 – Considera importante aprender matemática utilizando como ferramenta 

o computador e seus recursos? 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Pesquisa de campo 
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Os dados revelaram que os professores e alunos acreditam na importância 

dos recursos computacionais para a aprendizagem, no entanto tem um descrédito 

quanto à exploração efetiva destes recursos na escola Ademir oliveira. É 

interessante observar que os professores destacam o compromisso e a formação 

continuada como fundamentais neste processo, mas não há uma mobilização dos 

gestores neste sentido. Os alunos e professores conhecem muito pouco de 

softwares educativos e sites educacionais. O que sabem está centrado em sites de 

relacionamentos.  

Percebe-se aqui que a inclusão digital com o uso de recursos tecnológicos na 

escola Ademir Oliveira ainda tem um longo caminho a ser percorrido. Através de um 

estudo em relação às tecnologias da informação e comunicação, que são os meios 

que possibilitam que os recursos tecnológicos façam parte das aulas, sabe-se que 

há várias formas das mídias digitais que podem fazer parte do cotidiano do aluno, 

sendo que ele, aluno, já se utiliza destas mídias fora do espaço escolar.  

 

3.3 RESULTADOS OBTIDOS COM A REALIZAÇÃO DAS OFICINAS PARA 

PROFESSORES E ALUNOS 

 

No segundo momento da pesquisa de campo realizamos oficinas de uso das 

TICs, voltadas para os professores que trabalham com o 6º ano do Ensino 

Fundamental, e também para os alunos de uma turma de 6º ano do turno da tarde 

com 27 alunos, nestas oficinas foram utilizados recursos computacionais com o 

objetivo de perceber as dificuldades de professores e alunos, possibilitar a interação 

dos sujeitos com os recursos computacionais e orientar os professores na 

elaboração de planos de aula usando os referidos recursos. 

1ª – Oficinas com os professores da escola 

Primeiramente realizamos as oficinas com professores do 6º ano do ensino 

fundamental, neste momento apresentamos as diferentes TICs com ênfase nos 

recursos da internet, blogs, instagram, facebook, atividades digitais criadas no Hot 

Potatoes, recursos do editor de textos, planilhas eletrônicas, utilização de e-mails, 

mensagens em celulares, e outros recursos das TICs.  

Nestas oficinas, buscamos mostrar os recursos das diferentes TICs 

disponíveis no laboratório de informática, que se encontrava parado. Para isto 
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trabalhamos com os professores a adequação ou elaboração de planos de aula 

utilizando as TICs, voltados para a leitura e a escrita em todas as disciplinas.  

Assim, levamos os professores a pesquisarem na internet para adequarem 

suas aulas a este novo contexto. Dessas atividades surgiram aulas subsidiadas por 

editores de textos, por softwares educativos, planilhas eletrônicas, apresentação de 

slides, fóruns de debate sobre as aulas, postagens em instagram e outras 

atividades. 

 

2ª – Oficinas com os alunos  

Após as oficinas com os professores, estes juntamente com as pesquisadoras 

foram aplicar as aulas elaboradas para os alunos. Durante as oficinas com alunos 

trabalhamos:  

• produção textual, utilizando editor de textos; 

• pesquisa na internet no portal de domínio publico e outros sites educativos; 

• leitura de textos sobre conhecimentos gerais em diferentes sites; 

• elaboração de diálogos em sites de relacionamento, como facebook, 

utilizando o uso da língua culta; 

• trabalhamos o uso do instagram nas aulas de geografia com o conteúdo meio 

ambiente, onde os alunos tinham que fotografar algo relacionado ao tema e 

postar com uma mensagem sobre o assunto, poderiam também ser 

seguidores de outras postagens e fazer comentários; 

• trabalhamos matemática e outras disciplinas com atividades criadas no Hot 

Potatoes, como exercícios de múltipla escolha, palavras cruzadas, relação 

entre sentenças, preenchimento de lacunas e outras atividades (Figura 24). 

Tudo o que se cria nesse completíssimo pacote de utilitários, pode ser 

exportado para HTML, para posterior uso em páginas de internet e blogs. 
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Figura 24 – Alunos do 6º ano utilizando o Software Hot Potatoes Laboratório de 
Informática - EMEF Ademir Oliveira 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Pesquisa de campo 

 
 

 Durante as oficinas os alunos experimentaram o uso do facebook nas 

atividades do currículo escolar (figura 25), tais como convocar todos os amigos para 

uma sala de bate papo, onde se discutiam questões sobre degradação do meio 

ambiente nas aulas de ciências físicas e biológicas e ao mesmo tempo estudavam 

questões de língua portuguesa como  frases explicativas e exclamativas (figura 26) 

e geografia, trabalhando meio urbano e rural  

 
Figura 25 – Alunos do 6º ano utilizando sites de pesquisa na Internet. Laboratório de 

Informática - EMEF Ademir Oliveira 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Fonte: Pesquisa de campo 
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Figura 26 – Alunos do 6º ano utilizando facebook nas atividades de ortografia. 
Laboratório de Informática - EMEF Ademir Oliveira 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Pesquisa de campo 

 

Durante as oficinas percebemos que os professores precisam realmente se 

preocupar com o aprendizado dos alunos, assumindo papel de mediador neste 

processo. Devemos despertar no educando a vontade de aprender e favorecer o 

desenvolvimento de uma consciência crítica de si mesmo, do outro e do mundo, 

como dizia Paulo Freire.  

Nas oficinas ficou claro que os professores querem participar do mundo 

tecnológico, mas quanto à aplicação dessas ferramentas em suas aulas é 

necessário muito mais esforço no sentido de que é preciso conhecer os recursos, ter 

clareza dos fundamentos pedagógicos que subsidiarão as propostas pedagógicas, 

elaborar o planejamento das aulas e vontade de ver seu aluno se desenvolvendo, ou 

seja, é necessário que o professor tenha compromisso no alcance dos objetivos 

educacionais. 

Os alunos, o interagir nas oficinas, ficam motivados para aprender e é isso 

que todo professor almeja. Os recursos computacionais são ferramentas 

importantíssimas no atual contexto e negar o acesso aos alunos é como se cada 

educador da escola se omitisse quanto às diferenças de oportunidades na 

sociedade informatizada, considerando as classes mais favorecidas, onde o acesso 

às TIC são garantidos. 

Nestes termos a escola Ademir Oliveira necessita mudar o seu ponto de vista 

e dar um destaque especial aos processos que serão desenvolvidos no seu interior, 

espaço que possibilite uma educação de qualidade estimulando o potencial de todos 
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os alunos, professores, funcionários da escola e diretores. O conhecimento 

tecnológico pode ser acessível para todos e não somente para professores e alunos. 

 Diante de tudo o que vimos e vivenciamos podemos afirmar que há a 

necessidade de se desenvolver atividades com os professores em técnicas e 

metodologias pedagógicas que os ajudem nesta evolução. Sabe-se das dificuldades 

existentes quanto à aceitação de discussões pedagógicas, mas é necessário criar 

oficinas de práticas pedagógicas, nas quais professores ajam como alunos e ao 

mesmo tempo como professores construindo conhecimento, esta tarefa é para 

muitos uma nova dificuldade. 

Contudo percebe-se que as “fronteiras” da sala de aula estão em processo de 

mutação, facilitando cada vez mais o processo de consulta, ensino, aprendizado e 

colaboração entre estudantes, professores e profissionais de várias especialidades. 

Uma modesta parcela dos educadores já percebeu a riqueza das TIC’s e como elas 

podem aprimorar o processo de aprendizado. Todavia, é preciso ampliar esse 

número de modo a gerar multiplicadores para que uma parcela maior da sociedade 

possa se beneficiar. Sabendo-se que a tecnologia para muitos educandos já é uma 

realidade em seu dia-a-dia o professor não poderá ignorar estas tecnologias e suas 

ferramentas e sim aprender a utilizá-las pedagogicamente para que possa 

desenvolver melhor seu trabalho e estimular suas aulas para que sejam 

participativas; criativas e capazes de produzir conhecimento, oferecendo condições 

de igualdade, garantindo um trabalho de qualidade e transformando o ambiente 

escolar.  
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Considerando os objetivos deste estudo que era Identificar os avanços e 

entraves do processo de letramento digital em uma escola pública 

apresentamos como avanços o fato de que: 

• os computadores são uma realidade na escola pública, assim como o acesso 

à Internet, pelo menos em boa parte delas. Observamos que começa a se 

tornar comum nas escolas a discussão do uso de tecnologia da informação e 

comunicação (TIC) como recurso para melhoria do processo de ensino e 

aprendizagem. O que necessita ser feito é aliar tecnologia aos objetivos 

educacionais e, em virtude desta nova realidade, torna-se cada vez mais 

necessária a implementação de uma nova cultura docente e discente nas 

instituições educacionais, especialmente a de Cachoeira do Piriá.  

• os alunos, mesmo sem domínio de leitura e escrita, estão ansiosos pelo uso 

das diferentes TICs. Até mesmo os alunos que residem na zona rural que 

quase não tem contato com as TICs, conhecem, e utilizam facebook, 

instagram, YouTube, jogos e outros recursos da internet. Tais alunos usam 

estes recursos quando vem pra sede do município, aprendem a usar com os 

colegas da escola, nos cybers. Isto é um pequeno avanço no que se refere ao 

acesso às tecnologias de informação e comunicação pelas pessoas que 

vivem com poucos recursos financeiros. 

• professores e alunos, mesmo não utilizando as novas tecnologias em suas 

aulas, acreditam na importância destas ferramentas para a aprendizagem. 

 

Quanto aos entraves, destaca-se que: 

• existe uma grande dicotomia entre o discurso teórico e a prática, pois alguns 

relatos foram completamente contraditórios, sobre tudo nos aspectos 

filosóficos e do planejamento escolar, tendo em vista as mudanças no 

processo educacional que visam hoje o desenvolvimento de competências 

para que todos atinjam o objetivo comum que é formar o aluno para atuar na 

sociedade de forma crítica e reflexiva.  

• ausência de formação adequada do professor e do entendimento claro do 

significado e do sentido de seu trabalho. Pode parecer óbvia essa resposta, 

mas ela torna-se um problema quando se tenta viabilizar ações concretas.  
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• falta planejamento que inclua os recursos tecnológicos no alcance dos 

objetivos educacionais.  

• Necessidade de participação efetiva e propositiva de gestores das escolas 

para que enfrentem o desafio de promover, na prática cotidiana das 

comunidades local e escolar, a efetivação de um projeto pedagógico inovador 

e que atenda ao interesse coletivo. A comunidade escolar compõe-se de 

alunos, professores, funcionários e pais. Já a comunidade local engloba o 

entorno social de uma escola, seus vizinhos em sentido amplo. Portanto 

garantir a participação desses segmentos e da comunidade local é 

fundamental para uma educação de qualidade. 

 

Sugerimos  que haja políticas públicas para garantir a formação continuada 

dos professores na efetivação do letramento digital nas escolas públicas, 

especialmente no município lócus da pesquisa.Enfim, uma escola embasada na 

tecnologia aplicada à educação, isto é, no uso dos recursos tecnológicos como 

ferramentas de aprendizagem, sempre foi o nosso maior desejo, desde que nos 

tornemos profissionais críticos e que busquemos sempre a melhor qualidade do 

ensino nas escolas públicas onde atuamos. 

Propomos que alguns objetivos sejam considerados nestas políticas como: 

• Criar intimidade com os softwares educacionais; 

• Obter desenvoltura no trabalho com as TICs; 

• Realizar as atividades propostas nas disciplinas afins que envolvam a 

utilização das TICs; 

• Compreender o uso das TICs como uma ferramenta que auxilia nas 

atividades cotidianas do ser humano; 

• Interagir, refletir e perceber a utilização das TICS como forma de estudo; 

• Reconhecer a importância do Software Livre para a educação; 

• Compreender as ferramentas de edição do Software de autoria; 

• Refletir, valorizar e respeitar os direitos autorais. 

 

Existem duas propostas educacionais relacionadas à Informática; uma é o 

ensino da própria informática, os conceitos computacionais, com as disciplinas no 

currículo, e a outra é a utilização da informática como auxílio para o ensino, ou seja, 

o ensino através do computador. No uso da informática no ensino, os professores 
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necessitam primeiramente ser capacitados; o laboratório de informática precisa 

disponibilizar recursos para o trabalho de todas as disciplinas e não mais 

especificamente para uma apenas. A utilização da Informática no ensino pode 

melhorar o uso dos recursos que o computador oferece, fazendo com que a 

informática seja utilizada de modo a trazer maiores benefícios para a educação.  

Vimos que a aplicação das novas tecnologias na educação implica numa 

revolução tão intensa nos paradigmas educacionais atuais, que poderá levar a uma 

evolução na metodologia do ensino, caracterizando-se, portanto, numa oportunidade 

ímpar para as instituições de ensino e os professores repensarem a prática de 

ensino e aprendizagem. Ensinar e aprender utilizando tecnologias exige paciência e 

preparo dos alunos e dos docentes. 

Neste trabalho tivemos a oportunidade de refletir sobre a função social que a 

escola tem exercido em nosso país, atentando para o fato de que no passado ela 

atendia apenas uma clientela reduzida. Mas, pouco a pouco foi se modificando essa 

tendência e há uma gradativa expansão da escolaridade obrigatória para todas as 

crianças e não só para a elite. Nota-se que ainda são constantes os problemas, os 

quais a escola tem procurado eliminar através de mecanismos e estratégias de 

integração. 

É comum afirmar-se que a incorporação dos computadores à educação não 

pode ser mera repetição dos tradicionais cursos ou aulas, estando esses, no 

entanto, ainda centrados na superada e tradicional concepção das tecnologias 

educacionais, associadas a práticas de instrução programada. Temos percebido que 

a maioria dessas experiências tem incorporado as TICs às práticas pedagógicas 

apenas como ferramentas, como meros auxiliares do processo educativo, de um 

processo caduco que continua sendo imposto ao cotidiano das pessoas que vivem 

outro movimento histórico. 
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APÊNDICE A – Questionário para o Professor 
 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DA AMAZÔNIA 

PRÓ-REITORIA DE ENSINO 
CURSO DE LICENCIATURA EM COMPUTAÇÃO 

 

Prezado (a) Professor (a), 

O presente instrumento de pesquisa tem como finalidade fazer o levantamento de 
informações que contribuirão para o trabalho de Conclusão de Curso - TCC sobre 
LETRAMENTO DIGITAL NA ESCOLA PÚBLICA: avanços e entraves, que servirá 
como requisito para a conclusão do Curso de Licenciatura em Computação. As 
informações obtidas serão codificadas no processo de análise. 
 
Perfil do Professor (a) 
Sexo F ( ) M (   ) 

a) Habilitação: __________________ 

b) Escolaridade: _________________ 

c) Série que Leciona: _____________ 

1. Você possui computador em casa? 
( ) Sim 
( ) Não 
 
2. Tem acesso a Internet 
( ) sim ou ( ) não 
 

3. Se a resposta for não. Você utiliza o computador e acessa a internet na escola? 
Acessa de outro local? 
R.:__________________________________________________________ 
 

4. Você utiliza computador para auxiliar em suas aulas? 
( ) Raramente 
( ) Frequentemente 
( ) Nunca 
( ) Sempre 
 

5. O computador da escola que o professor tem acesso é de fácil disponibilidade? 
R.:__________________________________________________________ 
 

6. O que entende por Inclusão Digital? 
R.:__________________________________________________________ 
 

7. A escola na qual trabalha, dispõe de infraestrutura para o ensino das aulas no 
laboratório de informática? Aponte os prós e contras: 
R.:__________________________________________________________ 
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8. Com que frequência trabalha com seus alunos no laboratório de informática e que 
recursos são utilizados? 
R.:__________________________________________________________ 
 

8.1. Os alunos colaboram com as atividades desenvolvidas no laboratório de 
informática? 
R.:__________________________________________________________ 
 

8.2. Cite pelo menos um software educativo que conhece, e se já trabalhou em sala 
de aula com algum. 
R.:__________________________________________________________ 
 

9. Em sua opinião, o que está faltando para uma maior acessibilidade às 
ferramentas tecnológicas, como o computador na escola? 
R.:__________________________________________________________ 
 

10- A participação dos professores em cursos e oficinas que auxiliam e orientam 
quanto à utilização dos recursos computacionais seria importante? E a 
disponibilidade para participar dos mesmos? 
R.:__________________________________________________________ 
 
11- Tem algum comentário sobre as formas de inclusão digital nas escolas? Alguma 
sugestão? 
R.:__________________________________________________________ 
 

 

Obrigada por sua colaboração! 
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APÊNDICE B – Questionário para o Aluno 
 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DA AMAZÔNIA 

PRÓ-REITORIA DE ENSINO 
CURSO DE LICENCIATURA EM COMPUTAÇÃO 

 

Prezado(a) Aluno, 

O presente instrumento de pesquisa tem como finalidade fazer o levantamento de 
informações que contribuirão para o trabalho de Conclusão de Curso - TCC sobre 
LETRAMENTO DIGITAL NA ESCOLA PÚBLICA: avanços e entraves, que servirá 
como requisito para a conclusão do Curso de Licenciatura em Computação. As 
informações obtidas serão codificadas no processo de análise. 
 
Perfil do Aluno 

 

a) Sexo F ( ) M (   ) 

b) Idade: _____________ 

c) Função: __________________ 

d) Escolaridade: ______________ 

1. Você possui computador em casa? 
( ) Sim 
( ) Não 
2. Você utiliza computador para auxiliar em suas atividades escolares? 
( ) Raramente 
( ) Frequentemente 
( ) Nunca 
 

2.1 - Caso utilize, aponte os recursos utilizados com mais frequência: 
( ) Internet 
( ) Digitar trabalho escolares 
( ) Jogar 
( ) Outros. Quais? _____________________________________ 
3. Em que locais você possui acesso ao computador? 
( ) Em casa 
( ) Escola 
( ) Curso de informática ou lan house 
( ) Na casa de amigos ou parentes 
( ) De outra forma? Qual? 
R.:_____________________________________________ 
( ) Não possuo acesso ao computador 
4. Com que frequência você acessa a internet? 
( ) Todo dia 
( ) Algumas vezes na semana 
( ) Raramente 
( ) Não possuo acesso 
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5. O que costuma acessar quando está navegando na rede? 
( ) e-mails 
( ) MSN 
( ) Sites de busca e pesquisa , exemplo: Google 
( ) Sites de relacionamento (Facebook, MySpace, Twitter) 
( ) Jogos 
( ) Outros. 
6. Qual dessas mídias você utiliza mais: 
( ) pen drive 
( ) CD 
( ) DVD 
( ) Disquete 
( ) Outros. Quais? R.: ___________________________________ 
7. Você considera importante o uso do computador para auxiliar no 
aprendizado na escola? 
( ) Sim. Pois ele contribui para aprimorar o aprendizado das matérias. 
( ) Não. Por quê? 
R.: ____________________________________________________________ 
( ) Não faz diferença 
8. A escola em que estuda, possui laboratório de informática e estrutura para 
utilização dos mesmos? 
( ) Sim, acesso com frequência. Em quais disciplinas? 
R.: ____________________________________________________________ 
( ) Possui, mas quase não utilizamos. 
( ) Não possui. 
9. Você conhece algum jogo ou software matemático? 
( ) Sim. Cite quais são: 
R.:_____________________ 
_______________________ 
_______________________ 
( ) Não conheço 
10. Considera importante aprender Matemática utilizando como ferramenta o 
computador e seus recursos? 
( ) Sim. 
( ) Não. 
Por quê? 
R.:__________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
 

Obrigada por sua colaboração! 
  

 

 


