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A formação do professor deve prover condições para que ele 
construa conhecimento sobre as técnicas computacionais, entenda por 
que e como integrar o computador na sua prática pedagógica e seja 
capaz de superar barreiras de ordem administrativa e pedagógica. 
Essa prática possibilita a transição de um sistema fragmentado de 
ensino para uma abordagem integradora de conteúdo e voltada para a 
resolução de problemas específicos do interesse de cada aluno. 
Finalmente, deve-se criar condições para que o professor saiba 
recontextualizar o aprendizado e a experiência vivida durante a sua 
formação para a sua realidade de sala de aula compatibilizando as 
necessidades de seus alunos e os objetivos pedagógicos que se 
dispõe a atingir. (VALENTE, 1997, p. 14). 

 



 

RESUMO 

 

 

Este trabalho buscou investigar como é desenvolvida a informática na formação dos 

docentes na Escola Municipal de Ensino Fundamental Marissanta Passarinho em 

Ulianópolis - Pará. Foram utilizados como procedimentos, técnicas para coleta de 

dados, pesquisas estruturadas com perguntas abertas e fechadas no intuito de obter 

as informações necessárias para o desenvolvimento desse projeto. O estudo proposto 

buscou um levantamento da atual situação dos profissionais do corpo docente da 

escola, referente ao uso do computador como ferramenta pedagógica, feito através 

de uma abordagem norteadora: A Importância da Informática na Formação 

Continuada dos Docentes. A pesquisa foi dividida em três capítulos: Capítulo I, faz 

uma abordagem da importância da informática na educação pública brasileira. 

Capitulo II, o histórico da Escola Marissanta Passarinho. Capitulo III, Metodologias e 

Resultados. Em sínteses, espera-se que esse trabalho contribua para a reflexão dos 

diferentes níveis e saberes dos docentes em processo de formação continuada na 

área da informática educativa na área da informática.  

 

Palavras-chave: computador, tecnologia, docente, formação, escola. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

This work investigates how information technology is developed in the training of 

teachers in Municipal Elementary School Marissanta Passarinho in Ulianópolis – Pará 

information were used as procedures, techniques for data collection, structured 

surveys with open and closed questions in order to obtain necessary for the 

development of this project. The proposed study aimed to survey the current status of 

professional school faculty, related to computer use as a pedagogical tool, delivered 

through a guiding approach: The Importance of Computers in Continuing Education of 

Teachers. The research was divided into three chapters: Chapter I, is an approach to 

the importance of computers in Brazilian public education. Chapter II, the history of the 

School Marissanta Passarinho. Chapter III, Methodology and Results. To summarize, 

it is expected that this work will contribute to the reflection of different levels and 

knowledge of teachers in continuing education process in the area of educational 

computing in computer science. 

Keywords: computer, technology, teaching, training, school. 
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INTRODUÇÃO 

 

A sociedade está em processo de informatização, e esse novo processo de 

construção do conhecimento envolve uma grande quantidade de atitudes e ações que 

deverão ser desenvolvidas por educadores no contexto educacional, fazendo uso das 

(TIC's), Tecnologias de Informação e Comunicação, e deste amplo campo educacional 

que a mídia dispõe, nesta nova sociedade tecnológica, o que é visto como um fator 

de mudanças na abordagem metodológica, para o desenvolvimento dos profissionais 

da educação (Professores).  

Pois a grande maioria destes profissionais não teve contato com este processo 

de ensino e aprendizagem; concebe-se então a necessidade de organização e 

implantação destes mecanismos nas instituições acadêmicas e de ensino básico. O 

presente processo de conhecimento e desenvolvimento, na área digital, esse é 

indispensável no cotidiano escolar para a qualificação dos docentes, tendo em vista 

que sem esse conhecimento o sujeito estagna-se no tempo, perdendo o que é de mais 

valioso na contribuição em sua formação e atuação na sociedade vigente. 

Com a realização desse estudo pretendeu-se contribuir para a compreensão 

da realidade dos docentes da escola Marissanta Passarinho, na proposta da 

informatização da escola nas séries iniciais. Para que haja um ensino e aprendizagem 

de qualidade. 

Para a construção do mesmo foi necessário analisarmos a importância da 

informática na formação dos docentes na escola Marissanta Passarinho nas séries 

iniciais do ensino fundamental. 

A história da humanidade tem se mostrado a cada século de forma diferente, 

e a tecnologia é uma das grandes responsável por essa mudança. Essa evolução teve 

seu início no século XVIII com a criação da primeira máquina a vapor, desde então a 

humanidade tem evoluído século após século, chegando aos nossos dias. 

Portanto temos oportunidade de vislumbrar grandes avanços tecnológicos, 

principalmente no que diz respeito à informatização de dados (informática). Se 

fizermos um comparativo com as outras conquistas da humanidade veremos que a 
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informática teve maior velocidade no seu processo de difusão, independentemente de 

classe social. 

Diante do exposto, a tecnologia com sua vasta dimensão apresenta uma 

indiscutível importância para o desenvolvimento da vida do ser humano, o que acaba 

exigindo do sistema governamental uma maior abrangência no que diz respeito a 

construção de resultados significativos que possam expressar a utilização de 

mecanismos na expansão e sofisticação do sistema educacional no Brasil. 

   Com essa nova proposta, o educador ver a necessidade de expandir seus 

conhecimentos para estar apto a desenvolver as TIC’s em sala de aula e atingir o 

resultado desejado.  

Nesta perspectiva surge então a nossa indagação, como alcançar esse 

resultado, proposto pelas instituições de ensino, a solução deste problema estaria na 

capacitação destes profissionais? Mas como esses veriam essa novidade assim 

dizendo? Que benefícios trará quanto a sua remuneração ou será apenas mais uma 

função ser desempenhada por esses profissionais no contexto escolar? 

Com todos esses questionamentos, surge então a necessidade de ir a campo, 

e pesquisar toda essa problemática que envolve os educadores, para tal escolhemos 

a escola Municipal de Ensino Fundamental Marissanta Passarinho da rede municipal 

para servir como fonte de pesquisa através da qual buscaremos informações de como 

estar sendo utilizada as TIC’s em sala de aula.  
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CAPÍTULO I 

 

1 A IMPORTÂNCIA DA INFORMÁTICA NA EDUCAÇÃO PÚBLICA 

BRASILEIRA 

 

Para entendermos melhor o papel do docente em uma sala de aula 

informatizada, faz-se necessário primeiramente analisarmos como se iniciou o 

processo de utilização da informática voltada à educação, para então podermos traçar 

um comparativo com o que pretendia-se ao implantá-la na educação, quais as suas 

vantagens e desvantagens no contexto educacional. 

A informática na educação nos Estados Unidos teve o início nos anos 70, e 

não foi muito diferente do que aconteceu no Brasil. Os recursos tecnológicos 

existentes no sistema educacional Norte Americano usado no primeiro e no segundo 

grau, eram somente o quadro negro e giz. O número de escola que usava o 

computador como recurso educacional era pequeno, mas por outro lado, as 

Universidades já dispunham de muita experiência no uso dos computadores como 

ferramenta pedagógica. Somente na década de 90 com a proliferação dos 

microcomputadores é que se alargou o uso dos equipamentos em todos os níveis da 

educação Norte Americana sendo utilizado nas Escolas de Ensino Fundamental e de 

Ensino Médio e nas Universidades. Alguns países como: França, Japão, Inglaterra e 

a Suécia, já estavam utilizando a tecnologia da informática no auxílio pedagógico. 

A informática educativa no Brasil surgiu a partir da década de setenta (70), 

mais especificamente em 1971, quando pela primeira vez, se debateu as 

possibilidades de se usar os computadores no Ensino de Física. Isso aconteceu 

durante a primeira Conferência Nacional de Tecnologia em Educação Aplicada ao 

ensino de Física em 1982, um ano mais tarde seria realizado o primeiro Seminário 

Nacional de Informática na Educação, realizado em Brasília, o qual contou com a 

presença de vários preletores entre eles: Françoise Faure, encarregado da Área 

Internacional e da Direção geral da Indústria Eletrônica e de Informática da França e 

Felix Kierbel, diretor do centro Nacional de Ensino de Informática do Ministério da 

Cultura e Educação da Argentina. (VALENTE, 1999, p. 12). 

Os Palestrantes do seminário debateram diversos temas, mais todos sempre 
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voltados a uso da tecnologia como ferramenta pedagógica, dentro desta abordagem 

o ensino auxiliado por computador, com o programa CAI, (Computer-Aided 

Instruction). Entretanto o sistema CAI era implementado em computadores de grande 

porte, o que restringia o seu uso pelas universidades e dificultava a disseminação 

desses programas nas escolas elementares e secundária.   Mas essas dificuldades 

foram eliminadas com advento dos microcomputadores no início dos anos 80. 

O aparecimento dos micros Pentium e sua disseminação em grande escala. 

Essa conquista incentivou uma enorme produção e diversificação de CAIs, como 

tutorias, programas de demonstração, exercício e prática de avaliação e aprendizado, 

jogos educacionais e simulação. 

E a partir destes acontecimentos inicia-se, o processo de informatização da 

educação brasileira que, através do esforço e aliado ao que se realizava em outros 

países, e ao interesse do Ministério de Ciência e Tecnologia (MCT) na disseminação 

da Informática na sociedade, e do governo na adoção de programa educacionais 

baseados no uso da Informática. Essa implantação teve seu início a partir do primeiro 

e do segundo Seminário Nacional de informática em educação realizados na 

Universidade Federal de Brasília e na Federal da Bahia.  

Nestes seminários estabeleceram programas de atuação que originou a 

criação do EDUCOM (Educação com Computador) que foi implantado pela Secretaria 

Especial de Informática (SEI), como órgão responsável pela coordenação e execução 

da Política Nacional de Informática, buscava-se uma capacitação científica e 

tecnológica capaz de promover uma autonomia nacional balizada por princípios e 

diretriz fundada na realidade brasileira, a partir das atividades de pesquisas, foi 

possível fomentar e estimular a informatização das escolas. (VALENTE, 1999, P. 19) 

Diante do grande potencial mostrado pelo uso das novas tecnologias, o 

governo sente a necessidade de aplicar e ampliar esses recursos, não somente na 

educação, mais em diversos setores da sociedade, através de instrumento de 

aperfeiçoamento na realização de projetos de transformação social para o alcance do 

bem-estar coletivo, assim como para a solução de problemas de diversas áreas como: 

a de energia, saúde, educação, agricultura, transporte e inúmeras outras. 

Dentro desta lógica, um dos setores capazes de garantir a construção de uma 

modernidade aceitável e própria, seria sem dúvida a educação, apesar de 
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reconhecermos o seu atraso e as dificuldades de aceitação do que é inovador e 

moderno, que lhe acompanha ao longo de décadas. Por outro lado, caberia à 

educação articular o avanço científico e tecnológico com o patrimônio cultural da 

sociedade e promover as interações necessárias. 

Mediante a articulação da própria SEI, o Ministério da Educação demonstrou 

total interesse, pois se acreditava que a relação informática/educação era uma 

condição importante para o sucesso do processo de informatização da sociedade 

brasileira. Foi então que em 1982, o MEC assumiu os compromissos de criação dos 

instrumentos e mecanismos necessários que seriam capazes de colaborar para os 

estudos e encaminhamentos da questão, o mesmo colocando-se à disposição para à 

implementação de projetos que permitissem o desenvolvimento das primeiras 

investigações na área. Em 1982, o próprio Plano Nacional de Desenvolvimento (II 

PND), 1975/1979, e o Plano Setorial de Educação e Cultura (III PSEC), 1980/1985, 

estes conseguiam dar o devido respaldo ao interesse do Ministério, apontando o uso 

das tecnologias educacionais e dos sistemas de computação como possíveis 

instrumentos catalisadores de vantagens para a melhoria da qualidade da educação 

e que era importante manter com os progressos na área, mediante a atualização de 

conhecimentos técnico-científicos. 

Instituições como a UNICAMP – Universidade Estadual de Campinas, UFAL 

– Universidade Federal de Alagoas, UFRGS – Universidade Federal do Rio Grande 

do Sul, UFPE – Universidade Federal de Pernambuco, foram pioneiras nos cursos de 

Informática aplicada a educação através do Projeto Formar iniciado a partir do Projeto 

EDUCOM – Educação com computadores, em 1983, o qual tinha por objetivo o 

desenvolvimento de pesquisas e metodologias sobre o uso do computador como 

recurso pedagógico. O projeto Formar patrocinado pelo MEC, no ano de 1987 a 1989, 

desenvolveu-se respectivamente na UNICAMP, a única instituição que naquele 

momento tinha toda a estrutura necessária para a realização dos cursos, contando 

inicialmente com os professores das universidades citadas a pouco e muitos outros 

oriundos de diversas partes do Brasil, (VALENTE, 1999). 

Contudo, houve grandes barreiras nesse processo de retransmissão de 

conhecimentos, pois os demais professores não fizeram esforço para mudar suas 

atitudes em relação a essa nova forma de ensinar, principalmente professores em 

formação inicial, isto é, em cursos de nível superior que recebiam uma disciplina 
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relacionada à informática na grade curricular, uma vez que, esses cursos não tinham 

um objetivo claro, dificultado pela própria falta de conexão entre a disciplina e outras 

áreas do conhecimento, ou seja, não estava relacionada a interdisciplinaridade e, 

portanto, não surtiu o efeito que se esperava, como afirma Almeida: 

 

[...] conclui que o uso do computador como ferramenta de 
aprendizagem requer uma mudança de postura do 
professor, mudança esta que nem sempre é do interesse 
do professor, e, mesmo quando o professor demostra 
optar pela mudança, esta não ocorre de imediato, mas 
num processo gradativo, composto de ações, reflexões e 
depurações (ALMEIDA, 2000, p. 133).  

 

 A utilização de computadores na Educação não é tão recente como muitas 

pessoas pensam, pois no meado da década de 50 quando começaram a surgir os 

primeiros computadores com capacidade de armazenamento de informação, também 

já aparecera as primeiras experiências na sua usabilidade na Educação, mais 

propriamente nos cursos de pós-graduação em 1955. 
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1.1 Apresentando os Teóricos: 

 

1.1.1 José Armando Valente – Um Olhar inovador sobre a Informática na Educação 

Prof. Dr. José Armando Valente. 

 

Nascido em 21 de abril de 1948, em Jaboticabal no interior do Estado de São 

Paulo, casado, tem duas filhas, pelo lado paterno, neto de imigrantes italianos que 

chegaram ao Brasil no final do século XIX e se estabeleceram naquela cidade. Lá 

montaram uma padaria, herdada por seu pai e tornou-se ponto de referência na cidade 

– “o balcão internacional”, que, além da padaria, tinha uma importante e famosa 

sessão de secos e molhados. Pelo lado materno, também é descendente de 

imigrantes italianos estabelecidos em Jaboticabal, como fazendeiros de café.  

Em 1966 ingressou na Escola de Engenharia de São Carlos da Universidade 

de São Paulo (USP), no Curso de Engenharia Mecânica. Para ele e sua família, a 

escolha foi quase natural, pois tinha sempre sido bom aluno em matemática. Gostava 

de desmontar brinquedos mecânicos, apesar de não conseguir montá-los novamente. 

Terminado o curso superior, começou atuar na Universidade Estadual de 

Campinas (Unicamp), onde, em 1971, foi contratado como docente e participante do 

grupo de implantação do Curso de Ciência da Computação da Universidade. Iniciou, 

em seguida, o seu primeiro mestrado, no mesmo local, que concluiu em 1974 com a 

dissertação “LL – Linguagem para Linguistas”, sob a orientação dos professores 

Nelson Machado e Jacques Cohen. Nesse período, teve a oportunidade de atuar 

como cicerone dos professores Marvin Minsky e Seymour Papert, durante a primeira 

viagem destes dois destacados cientistas do Massachusetts Institute of Technology 

(MIT) ao Brasil, em julho de 1975. Ao final da visita foi convidado por eles a trabalhar, 

como professor visitante, no Laboratório Logo do MIT orientado pelo Profo. Papert. 

Participei de um dos mais estimulantes ambientes intelectuais aproveitei essa 

experiência para ‘tomar um banho’ de cultura. Tomei gosto pela literatura, lendo a 

maioria dos clássicos; pelo jazz e pela música clássica, frequentando a Sinfônica de 

Boston; e pela escrita, usando os processadores de texto que no final dos anos 70 

começavam ser mais amigáveis. E me apaixonei. Minha esposa, Ann Berger Valente, 

a conheci como aluna do programa de mestrado em Tecnologia Educacional da 
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Universidade de Harvard, que veio até o MIT, interessada em conhecer o trabalho 

sobre o uso de computadores com crianças deficientes físicas. “Posteriormente ela foi 

contratada como pesquisadora do projeto e trabalhou nessa área até novembro de 

1983, quando nos casamos e viemos para o Brasil”. Retornando ao Brasil, de volta à 

Unicamp, foi indicado para pesquisar na área de utilização de computadores por 

crianças portadoras de necessidades especiais, junto ao Núcleo de Informática 

Biomédica (NIB), onde atuou de 1983 a 1986, como pesquisador e vice coordenador. 

Atuou no Núcleo de Informática Aplicada à Educação (NIED), no Projeto EDUCOM, 

financiado pelo Ministério da educação (MEC), tendo como objetivo a implantação do 

computador em escolas da rede pública de ensino. 

Em 1986 foi nomeado coordenador do NIED, onde passou a desenvolver duas 

linhas de pesquisas: uma voltada para a formação de professores, tanto da Educação 

Especial quanto da Educação Regular, e outra voltada para o entendimento do papel 

do computador no processo de construção de conhecimento. 

Foi coordenador do NIED até 2001, vice coordenador entre 2001 e 2003, e 

atualmente é pesquisador do núcleo.  

Ao longo desses mais de 20 anos de trabalho que realizou no Brasil sobre o 

uso da informática na educação participou de muitas atividades, de grande relevância 

para o desenvolvimento e divulgação dessa área no país. Coordenou o primeiro curso 

de especialização FORMAR, realizado na Unicamp em 1987 que visava a formação 

dos primeiros 50 professores das secretarias de educação no Brasil. 

Publicou 16 artigos em revistas nacionais, 19 internacionais, 52 capítulos de 

livros e 10 livros. 

Em 2002 recebeu da Unicamp o Prêmio de Reconhecimento Acadêmico 

“Zeferino Vaz” e da Presidência da República Federativa do Brasil a “Ordem Nacional 

do Mérito Educativo”. 

 

Valente, José Armando. “A Espiral da Espiral de 
Aprendizagem: o processo de compreensão do 
papel das tecnologias de informação e comunicação 
na educação”, Tese (Livre Docência) – Instituto de 
Artes, UNICAMP, Campinas, abril 2005.  
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1.2.2 Maria Elizabeth Bianconcini de Almeida 

                       

Professora associada da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, atua 

como coordenadora e docente no Programa de Pós-Graduação em Educação: 

Currículo, linha de pesquisa Novas Tecnologias em Educação e no Departamento de 

Educação, Formação Docente, Gestão e Tecnologias, da Faculdade de Educação da 

PUC/SP. Realizou pós-doutorado na Universidade do Minho, possui doutorado em 

Educação (Currículo) pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (2000), 

Mestrado em Educação (Currículo) pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo 

(1996) e graduação (Licenciatura e Bacharelado em Matemática pela Universidade 

Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho (1973). Tem experiência na área de 

Educação, com ênfase em Tecnologia e Formação de Educadores, atuando 

principalmente nos seguintes temas: integração de tecnologias ao currículo, 

tecnologias na escola, educação a distância, tecnologia e formação de educadores, 

inclusão digital, gestão escolar e tecnologias. Contato: bbalmeida@uol.com.br. 

 

1.2.3 Sanmya Feitosa Tajra 

 

Graduada em Bacharel em Administração pela Universidade Estadual do 

Piauí (1991). Mestre em Educação (Currículo) pela Pontifícia Universidade Católica 

de São Paulo (2002). Pós Graduada em Planejamento Estratégico e Sistemas de 

Informações (PUCMG - 1994), Gestão Empresarial (FGV/RJ - 1999) e Gestão de 

Serviços de Saúde (Senac/SP - 2007). Ministra as disciplinas Novas Tecnologias na 

Pedagogia, Administração de Pequenas e Médias Empresas, Organização, Sistema, 

Métodos, Empreendedorismo, Planejamento Estratégico, Sistemas de Informações 

nos cursos de graduação de Rede de Computadores e Administração em instituições 

do Ensino Superior, em cursos de Pós-Graduação e de extensão em EAD. É 

proprietária da Tajra Tecnologias, empresa de consultoria com atividades na área de 

tecnologia educacional e organização empresarial, na qual desenvolve projetos de 

Formação de Professores, Mudança Organizacional, Programas de Qualidade, 

Sistema ISO, Planejamento Estratégico, BSC e em outras áreas relacionadas a área 

empresarial. É autora de vários livros na área de Tecnologia Educacional e de gestão 
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Empresarial, os quais são utilizados como referência bibliográfica em vários trabalhos 

de pós-graduação em todo o Brasil. Alguns livros são utilizados como indicação 

teórica em concursos públicos. (Texto informado pelo autor). 

 

1.3  Questões Norteadoras: 

 

Nesta perspectiva surgiram algumas inquietações que nos levaram a fazer 

uma reflexão sobre vários aspectos no uso das TIC’s em sala de aula como: 

 

1.3.1 O cotidiano dos docentes, mais especificamente de que forma estão trabalhando 

com as TIC's no contexto escolar. 

 

Até pouco tempo muitas escolas estavam utilizando os ambientes de 

Informática como uma estratégia de marketing, mas esse ponto deixou de ser um 

diferencial entre elas. O que define a atuação de uma escola quanto ao uso da 

informática é como essa tecnologia está sendo utilizada: se integra aos interesses 

educacionais e de formação dos alunos. (TAJRA, 2013, p. 44). 

Entretanto, vale ressaltar que durante os estágios, foi detectado que em 

algumas escolas, essas ferramentas não estão sendo utilizadas de forma adequada; 

os computadores já ficam ligados com os programas abertos para os alunos, que ao 

chegarem ao laboratório de informática usam o computador de forma mecanizada, 

bem como as operações dos programas. Dessa forma o aluno não efetua a prática, 

de ligar e desligar o computador, abrir os programas e perceber os aplicativos 

existentes entre o computador e as técnicas em si. O professor deve estar atento para 

essas questões, e fazer as intervenções, e as adequações dos softwares 

educacionais aos conteúdos trabalhados em salas de aula. Não é só utilizar os 

softwares e jogos educativos, e acharem que estão utilizando a informática na escola, 

segundo Tajra: 
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A utilização do computador integrada a softwares 
educativos não garante uma adequada utilização 
dessa tecnologia como ferramenta pedagógica. O 
fato de um professor estar utilizando o computador 
para ministrar uma aula não significa, 
necessariamente, que esteja aplicando uma 
proposta inovadora. Muitas vezes essa aula é tão 
tradicional quanto uma aula expositiva com a 
utilização do giz. (TAJRA, 2004, p. 54). 

 

A partir do conhecimento dessas formas de utilização do computador na 

educação e da compreensão do que é informática educativa, podemos agora perceber 

as representações dos professores entrevistados sobre o que é trabalhar com essa 

tecnologia, percebendo não só sua prática do dia a dia, buscando inferir a repercussão 

deste trabalho na mudança da qualidade do ensino nas escolas públicas da rede 

estadual, (OLIVEIRA, 2012, p.128). 

Quando tivermos softwares educativos com as características de um jogo de 

videogame, teremos softwares mais inteligentes e com maior aceitação por parte dos 

alunos. Os jogos de videogame estimulam o raciocínio, o desafio de novas fases, são 

dinâmicos e quanto mais jogamos, mais animado ficamos. Você já imaginou quando 

desenvolverem programas educativos com estas características? Sabemos que já 

existem softwares assim no mercado, mais ainda são poucos e com preços 

inacessíveis para um ambiente de informática de escola que contem dez máquinas. 

O que se espera com a utilização do computador na educação é a realização 

de aulas mais criativas, motivadoras, dinâmicas e que envolva os alunos para novas 

descobertas e aprendizagem. (TAJRA, 2013, p. 46). 

 

1.3.2 Verificar o nível de formação dos docentes na área da informática. 

 

O discurso da atualização ou capacitação permanente dos professores é 

justificado pela necessidade das instituições de ensinos terem uma visão além dos 

novos padrões globalizados da educação. Contudo não há como negar que essa 

discussão precisa ser feita de maneira clara e objetiva, com uma participação em 

massa dos maiores beneficiados, os professores da rede. 

A formação na areia de informática é de fundamental importância para o 
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professor que atuará no ambiente informatizado, no desenvolvimento das atividades 

pedagógicas que o mesmo ministrará. Nesta perspectiva a formação do professor 

deve acontecer de maneira sistematizada e contextualizada com sua realidade de 

trabalho do dia a dia, sempre voltada para utilização do computador de forma 

pedagógica. 

Essa formação tem sido feita através de cursos que requerem a presença 

continuada do professor em formação. Isso significa que o professor em formação 

deve deixar sua prática pedagógica ou compartilhar essa atividade com as demais 

exigidas pelos cursos de formação. Além das dificuldades operacionais que a 

remoção do professor da sala de aula causa, os cursos de formação realizados em 

locais distintos daquele do dia a dia do professor, acarretam ainda outras (Valente, 

1997, p. 16). 

Na maioria dos casos, os professores da área de informática têm assumido 

os trabalhos no ambiente informatizado, não para ministrar uma disciplina especifica 

da grade curricular. Mas sim, como forma de minimizar a questão do analfabetismo 

em informática. Com isso indo na contramão dos pensamentos de Valente, quando 

afirma que a informática trabalhada nas escolas deve ser integrada aos conteúdos, 

ou seja, de uma forma interdisciplinar, conforme a proposta do projeto inicial de 

informática educativa criado para o Brasil pelo governo.  

A falta de contextualização e as consequências advindas desse tipo de 

formação ficaram extremamente claras nos cursos FORMAR. O FORMAR teve como 

objetivo principal o desenvolvimento de cursos de especialização na área de 

informática na educação. O primeiro curso foi realizado na UNICAMP, durante os 

meses de junho a agosto de 1987 e ministrado por pesquisadores, principalmente, 

dos projetos EDUCOM. Este curso ficou conhecido como Curso FORMAR I. No início 

de 1989 foi realizado o segundo curso, o FORMAR II. A estrutura dos cursos é muito 

semelhante, apesar de os objetivos específicos serem um tanto diferentes (Valente, 

1993, p. 103).  

A implantação da informática nas instituições de ensino tem mostrado que a 

formação dos profissionais nesta área é indispensável, e exige uma abordagem 

totalmente diferente das demais disciplinas para lograr êxito, iniciando-se pelos 

conhecimentos prévios do formando sobre computadores e seu funcionamento, para 
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então transformar esses conhecimento em suporte pedagógico para suas  etodologias 

e nesta mesma visão buscar novas possibilidades no uso dos computadores como 

ferramenta de ensino, também oferece uma grande quantidade de softwares 

disponíveis no auxílio do trabalho pedagógico no sentido de melhorar ainda mais sua 

prática.  

Hoje a questão é mais complicada do que optar pelo uso ou não do Logo em 

uma determinada disciplina, pois existem milhares de outros programas que podem 

substituir o Logo, bem diferente do início da implantação da informática na educação 

em que o professor só dispunha de um software (LOGO). 

O Logo ficou conhecido pelo fato de ter prometido muito e fornecido pouco 

como retorno. Hoje sabemos que o papel do professor no ambiente Logo é 

fundamental, que o preparo do professor não é trivial não acontecendo do dia para a 

noite (VALENTE, 1996). 

 

1.3.3 Verificar os fatores que implicam no desenvolvimento da informática no processo 

de ensino aprendizagem. 

 

Para Valente, A formação de professores na área de informática na educação, 

vem acontecendo desde 1983, quando foram iniciadas as primeiras experiências de 

uso do computador nessa área. Essa formação tem sido baseada em diversas 

abordagens que foram utilizadas ao longo desses quinze anos e que apresentam 

características distintas, ditadas pela necessidade de formação de profissionais 

qualificados, pelas limitações técnicas e financeiras, pelo nível de conhecimento que 

os pesquisadores dispõem e pelo interesse desses pesquisadores em elaborar e 

estudar novas metodologias de formação. 

Concordamos com o autor, pois nos dias atuais existem vários fatores que 

implicam essa tão sonhada formação, que podemos referenciar como: infla estrutura 

das instituições de ensino, material de apoio (laboratórios equipados com 

computadores atualizados e livros didáticos na área da informática) aos docentes e 

discentes. Recursos financeiros (bolsa estudantil, vale transporte, vale alimentação) 

para que esses discentes tenham estímulos ao ensino aprendizagem ofertado. Porem 

muitos discentes não dispõe desses recursos, por não terem conhecimento dos seus 
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direitos. Então a grande maioria desiste do sonho de uma formação, deixando um 

futuro profissional fora da sua realidade. 

 

Para que o professor tenha condições de criar 
ambientes de aprendizagem que possam garantir 
esse movimento (contínuo de construção e 
reconstrução do conhecimento) é preciso 
reestruturar o processo de formação, o qual assume 
a característica de continuidade. Há necessidade de 
que o professor seja preparado para desenvolver 
competências, tais como: estar aberto a aprender a 
aprender, atuar a partir de temas emergentes no 
contexto e de interesse dos alunos, promover o 
desenvolvimento de projetos cooperativos. Assumir 
atitude de investigador do conhecimento e da 
aprendizagem do aluno, propiciar a reflexão, a 
depuração e o pensar sobre o pensar, dominar 
recursos computacionais, identificar as 
potencialidades de aplicação desses recursos na 
prática pedagógica, desenvolver um processo de 
reflexão na prática e sobre a prática, reelaborando 
continuamente teorias que orientem sua atitude de 
mediação. (ALMEIDA, 1998, p. 02-3).  

  

É preciso que na formação de professores, haja mais tempo em contados com 

as mídias, mais aulas práticas que teóricas. Este tipo de Educação, formação-ação 

que ocorre na prática, tem sido a mais indicada e adequada segundos Valente e 

Almeida (1997) e Valente (2003) assim tendo mais oportunidade e capacidade na 

utilização das TIC’s. Mas não basta ter apenas o domínio dos recursos tecnológicos, 

portanto, é primordial ter maiores envolvimentos e práticas pedagógicas e ser flexível, 

porém, o uso de computadores sem objetivos pedagógicos não garante por si só uma 

melhor qualidade do ensino, é preciso do acompanhamento de um orientador 

capacitado para esses fins. 

 

 

A formação do professor deve prover condições para 
que ele construa conhecimento sobre as técnicas 
computacionais, entenda por que e como integrar o 
computador na sua prática pedagógica e seja capaz 
de superar barreiras de ordem administrativa e 
pedagógica. Essa prática possibilita a transição de 
um sistema fragmentado de ensino para uma 
abordagem integradora de conteúdo e voltada para 
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a resolução de problemas específicos do interesse 
de cada aluno. Finalmente, deve-se criar condições 
para que o professor saiba recontextualizar o 
aprendizado e a experiência vivida durante a sua 
formação para a sua realidade de sala de aula 
compatibilizando as necessidades de seus alunos e 
os objetivos pedagógicos que se dispõe a atingir. 
(VALENTE, 1997, p. 14). 

 

Realmente, para compreendermos a formação de professores na utilização 

das tecnologias, principalmente o computador com softwares específicos que veio a 

contribuir na educação. Desde que cuidadosamente trabalhado com essas 

ferramentas, pois, essas possuem grande potencial e pode levar os objetivos a outro 

caminho, deixando os principais objetivos da aula a desejar. 
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CAPÍTULO II 

 

2.1 HISTÓRICO DA ESCOLA MARISSANTA PASSARINHO 

 

A Escola M. E. F. Marissanta Passarinho foi fundada no ano de 1982 

atendendo alunos de 1ª a 4ª série do ensino fundamental. Funcionava em um prédio 

cedido pela igreja Católica, Sagrado Coração de Jesus, localizada na Avenida 

Presidente Vargas 750, BR 010, Ulianópolis - Pará e dispunha das seguintes 

dependências: quatro salas de aulas das quais, duas destas eram improvisadas, uma 

secretaria, uma cozinha e um banheiro.       

 Devido à grande demanda de famílias que chegavam ao município em busca 

de trabalho e melhor qualidade de vida, o então prefeito José Carlos Poleze Zavarize 

percebeu necessidade de construir um prédio próprio para esta escola, com: dez salas 

de aulas, uma sala para os professores, uma diretoria, uma secretaria, uma sala para 

a coordenação pedagógica, dois banheiros para os funcionários, uma sala para o 

laboratório de informática, um almoxarifado, um pátio coberto, oito banheiros para os 

alunos, uma cozinha, uma sala de leitura e uma despensa. No mês de julho de 1998, 

esta escola foi inaugurada e passou a funcionar em prédio próprio localizado na 

Avenida Amazonas S/N, Bairro Boa Vista sobre a direção da professora Guimar de 

Sousa Fonseca Santos, com um quadro de 31 funcionários. Na época a escola atendia 

792 alunos de 1ª a 4ª série do Ensino Fundamental distribuídos nos turnos matutino 

e vespertino e 106 alunos da 1ª e 2ª etapa da EJA (Educação de Jovens e Adultos) 

no período noturno.    Em 29 de maio de 2002, na gestão da 

professora Neusa de Jesus Pinheiro, no governo da Prefeita Suely Xavier Soares foi 

inaugurado um laboratório de informática graças ao empenho da Secretária de 

Educação professora Maria da Glória Miranda de Araújo a qual foi homenageada pela 

equipe da escola colocando seu nome no laboratório de informática que foi equipado 

com doze computadores, duas impressoras, um scanner, dois condicionadores de ar, 

um quadro magnético e uma antena com modem receptor via satélite para acesso a 

internet. A implantação deste laboratório possibilitou aos alunos e funcionários desta 

escola, conhecimentos específicos na área de informática para atender as exigências 
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do mercado de trabalho e ofereceu também aos alunos conhecimentos na área de 

inclusão digital.  

No ano de 2006 foi reformada toda a estrutura da escola, pois haviam 

infiltrações, rachaduras e o piso estava cedendo. A reforma realizada deixou o 

ambiente escolar mais confortável agradável e aconchegante. 

Durante esta reforma foram feitas algumas modificações nas seguintes 

dependências da escola: o pátio coberto foi transformado em um lindo auditório, cujo 

nome homenageia a então prefeita Suely Xavier Soares e os banheiros dos alunos 

foram completamente transformados e adaptados para os alunos portadores de 

necessidades especiais. Também foram construídas áreas cobertas que dão acesso 

a cozinha e aos banheiros dos alunos. Foi desmembrada a sala da direção e vice- 

direção, sendo que a sala da direção ganhou um novo espaço. E foi feito uma 

cobertura na frente da escola. 

No ano de 2006 a Escola Marissanta, devido ao grande número de matrículas 

nas séries iniciais, teve-se a necessidade de um espaço anexo, sendo este um prédio 

alugado pela Prefeitura Municipal de Ulianópolis, onde inicialmente foi fundada a 

mesma, pertencente à Igreja Católica, Sagrado Coração de Jesus, localizado na 

Avenida Presidente Vargas, 750, BR 010. Dispondo de três salas de aulas, uma 

cozinha e dois banheiros, atendendo 188 alunos de alfabetização e 1ª série do Ensino 

Fundamental. 

No ano de 2009, atendeu a um público de 1.346 alunos de 1º ano a 7ª série 

do Ensino Fundamental e 3ª e 4ª etapa da EJA (Educação de Jovens e Adultos). A 

mesma dispõe de um quadro de 66 profissionais, sendo 01 diretora, 02 vice-diretores, 

02 secretárias, 03 coordenadores pedagógicos, 29 professores, 03 digitadores, 02 

inspetores de aluno, 03 auxiliares de segurança, 01 merendeira, 16 auxiliares 

operacionais. 

No ano de 2010, a escola atendeu o quantitativo de 1.306 alunos do 1º ano a 

8º Série do Ensino Fundamental e 3ª e 4ª Etapa da EJA (Educação de Jovens e 

Adultos). Esta escola dispõe de um quadro de 66 profissionais e tem como diretora a 

professora Antonia Joseane Martins da silva e vice-diretores Marcone Matos Oliveira 

e Josileia Martins da Silva e no apoio técnico Pedagógico as Professora Iones Ribeiro 

Gomes, Maria de Lourdes Farias e Maria Lúcia Rocha Lima. 
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A Escola M. E. F. Marissanta Passarinho, atende neste ano de 2011, 1.150 

alunos do 1º ano a 8ª série e 3ª e ª etapa da EJA (Educação de Jovens e Adultos). 

Esta escola dispõe de um quadro de 70 funcionários e tem como diretora a professora 

Antonia Joseane Martins da Silva e vice-diretores Marcone Matos Oliveira e Edileusa 

Silva Sousa e no apoio técnico pedagógico as professoras Silvana Matos Oliveira 

Santos, Sônia Maria Costa Dias e Maria Lúcia Rocha Lima. 

Assim se constitui o quadro de funcionários deste estabelecimento de ensino 

que muito contribui para a construção da cidadania de seus educandos. 

 

Figura 1 - Foto do Auditório Suely Xavier Soares 

 

Fonte: Autor, E. M. E. F. Marissanta Passarinho 

 

NOSSA MISSÃO 

Pretendemos nos tornar uma escola de reconhecimento no município e no 

estado pela participação, desempenho, criatividade e inovação de nossa equipe 

juntamente com pais, alunos e comunidade.  
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NOSSA VISÃO DE FUTURO 

 

Figura 2 - Foto da Entrada da Escola E. M. E. F. Marissanta Passarinho 

 

Fonte: Autor, E. M. E. F. Marissanta Passarinho 

 

Ser reconhecida nacionalmente como uma escola de referência, através do 

trabalho de construção de conhecimentos, contribuindo para o crescimento social da 

comunidade escolar e local visando participação ativa da sociedade, no processo de 

ensino aprendizagem.  
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NOSSOS VALORES 

 

Colaboração: Dar suporte a nossa equipe visando um trabalho de qualidade 

para ser desenvolvido aos nossos clientes; 

Dinamismo: Primar pela dinâmica do compromisso, ressaltando dimensões 

valorativas do ser humano como: criatividade, dedicação, ética, envolvimento, 

prestatividade e solidariedade; 

Compromisso: Busca intensiva pela autoformação, para melhor atender 

nossos educandos priorizando um ensino de qualidade; 

Humanização: Promovemos a valorização do ser humano e a relação 

interpessoal na escola e na comunidade em que está sendo inserida; 

Qualidade: Buscamos cada vez mais, oferecer um padrão de ensino com 

eficácia e de excelente qualidade.  
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

Figura 3 - Sala de Aula da E. M. E. F. Marissanta Passarinho 

 

Fonte: Autor, E. M. E. F. Marissanta Passarinho 

 

Melhorar a qualidade do ensino-aprendizagem; Modernizar a gestão da 

escola; Fortalecer a participação dos pais na escola. 
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Figura 4 - Foto de Aula no Laboratório da E. M. E. F. Marissanta Passarinho 

 

Fonte: Autor, E. M. E. F. Marissanta Passarinho 

 

Figura 5 - Foto de Aula no Laboratório da E. M. E. F. Marissanta Passarinho 

 

Fonte: Autor, E. M. E. F. Marissanta Passarinho 
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Figura 6 - Mapa do Município de Ulianópolis – PA 

Fonte: Prefeitura Municipal de Ulianópolis – PA 
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CAPÍTULO III 

 

2.3 METODOLOGIA E RESULTADO 

 

O trabalho investigou como é o cotidiano dos docentes mais especificamente 

no contexto escolar, e o nível de formação dos docentes na área da informática e os 

fatores que implicam no desenvolvimento da informática no processo ensino 

aprendizagem na Escola de Ensino Fundamental Marissanta Passarinho em 

Ulianópolis Pará. Mediante as observações feitas durante o estágio, percebeu se a 

dificuldade dos professores em utilizarem as TIC’s como ferramentas pedagógicas.  

Este trabalho tem como fundamentação teórico-metodológica, pesquisa do 

tipo estudo de caso, qualitativa, quantitativa: que é o contato direto e prolongado do 

pesquisador com o ambiente e a situação que está sendo investigada, através das 

observações, para tanto os pesquisadores analisaram relatos obtidos através dos 

entrevistados, demonstrando o cotidiano dos docentes, na utilização do computador 

no contexto educacional. 

 

(...) permite que se chegue bem perto da 
escola para tentar entender como opera no seu dia-
dia os mecanismos de dominação e de existência, 
de opressão e de contestação ao mesmo tempo em 
que são vinculados e reelaborado conhecimento, 
atitude, valores, crença, modo de ver e sentir a 
realidades do mundo (ANDRÉ, 1995, P. 41. Apud 
Formação de Professores para o uso da Informática 
na escola, 2013, p. 11). 

 

O estudo realizou se com 25 professores da rede pública do município de 

Ulianópolis na escola acima referenciada, com professores do 1º ao 9º ano, que 

corroboram com o bom andamento desse trabalho. 

Foi utilizado como procedimentos, técnicas para coleta de dados, pesquisa 

estruturada com perguntas abertas e fechadas no intuito de obter informações 

necessárias para o desenvolvimento desse projeto. O estudo proposto requereu um 

levantamento da real situação dos profissionais do corpo docente da escola, referente 

ao uso do computador como ferramenta pedagógica, esse foi feito através de uma 
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abordagem norteadora (A Importância da Informática na Formação Continuada dos 

Docentes): para tanto os pesquisadores reuniram-se com a gestora da escola e 

oficializaram o pedido verbalmente, e em seguida explicamos o tema do estudo e o 

objetivo, da entrega do termo de autorização para fins da pesquisa, relatando que em 

nenhum momento seria citado o nome dos profissionais entrevistados, e o 

questionário com as questões norteadoras sobre a temática.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



40 

 

 

2.4 RESULTADOS OBTIDOS A PARTIR DA PESQUISA 

 

Através do questionário aplicado aos professores e suporte pedagógico da 

escola, obtivemos as seguintes respostas:  

 

GRÁFICO 1:  Há quantos anos exerce a profissão? 

 

 

Fonte: Professores e Suporte Pedagógicos da E. M. E. F. Marissanta Passarinho. 

 

Com base na pesquisa foi possível criar o gráfico acima que nos traz as 

seguintes respostas: 48% dos entrevistados tem de três a dez anos na profissão de 

docente, 44% disseram ter de onze a vinte e os demais 8% afirmaram já ter mais de 

vinte um ano de carreira de magistério.  

Um fato nos chamou atenção: a maioria dos professores entrevistados 

apresentou menos de cinco anos de experiência no magistério e ainda não dispõem 

desses conhecimentos tecnológicos, visto que a escola dispõe das ferramentas, mas, 

faltam a metodologia adequada para a utilização desses instrumentos no processo de 

ensino-aprendizagem inovador. 

 

“Desde da chegada da (TE) Tecnologia Educacional 
no Brasil, os educadores depararam com diferentes 
conceitos que se caracterizaram pela compreensão 
diferenciada do papel dos instrumentais tecnológicos 
no processo educativos” (OLIVEIRA, 2012, p. 9).  
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Para Tajra, a utilização do computador integrada a 
softwares educativos não garante uma adequada 
utilização dessa tecnologia como ferramenta 
pedagógica. O fato de um professor estar utilizando 
o computador para ministrar uma aula não significa, 
necessariamente, que esteja aplicando uma 
proposta inovadora. Muitas vezes essa aula é tão 
tradicional quanto uma aula expositiva com a 
utilização do giz. (TAJRA, 2004, p. 54). 

 

GRÁFICO 2 Qual seu nível de formação? 

 

Fonte: Professores e Suporte Pedagógicos da E. M. E. F. Marissanta Passarinho. 

 

Com base nas afirmações dos vinte e cinco entrevistados que corroboraram 

com a pesquisa, 16% afirmaram ter pós-graduação, 76% tem graduação e apenas 8% 

com nível médio. 

Diante da perspectiva de não apenas formar técnico para o trabalho com 

informática na educação, mas, principalmente, formar uma massa crítica de 

educadores, capazes de definir a melhor maneira de utilização desta tecnologia 

educacional, o curso de formação teve como objetivo maior levar os professores a se 

iniciar na discussão do uso de computadores na educação para que, dessa forma, 

fosse ampliada a rede de investigadores e, possivelmente, defensores desta 

tecnologia (OLIVEIRA, 2012, p. 46, apud, FERREIRA et al. 1987). 
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Para Furlani, não é somente a capacitação técnica 
do professor (escolaridade, domínio de um ramo do 
conhecimento, experiência que se exercita nos 
papéis que ele desempenha); também suas 
características afetivas, culturais e de personalidade 
se problematizam com parte dos papéis que são 
desempenhados, possibilitando que modelos sejam 
vivenciados quando o professor transmite o 
conteúdo, disciplina e avalia a situação pedagógica. 
(OLIVEIRA, 2012, p. 97, apud, FURLANI, 1990, pp. 
57-58). 

 

Concordamos com os autores, quando eles enfatizam sobre a qualificação dos 

professores no contexto educacional com ênfases no processo de formação, nessa 

perspectiva os cursos de capacitação deve ter, como objetivo maior levar os 

professores ao domínio de um conhecimento em qualquer área de atuação, 

independentemente do grau de escolaridade, o profissional deve ter clareza do 

processo, tendo como base a afetividade e aética profissional, visto que os mesmos  

tem a responsabilidade de formar cidadãos conscientes, críticos e participativos na 

sociedade atual. 

 

GRÁFICO 3 Está atuando na sua área de formação? 

 

Fonte: Professores e Suporte Pedagógicos da E. M. E. F. Marissanta Passarinho. 

 

Ao indagarmos os entrevistados sobre sua área de atuação, 96% afirmaram 

sim, trabalham na área de formação e 4% responderam que não.  
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Partindo deste pressuposto, é válido ressaltar se o profissional tem a formação 

na área da informática, ele vai contribuir em todas as esferas, através dos meios de 

formação continuada no que se referem a aplicação pedagógica no uso da tecnologia 

da informação e da comunicação (TIC). Entretanto, não se pode deixar de destacar o 

professor, como figura principal, personagem que coordenará o sucesso, por sua 

presença de liderança no espaço mais nobre, a sala de aula (I TIC NA EDUCAÇÃO I 

EDIÇÃO 06, p. 38). 

 

GRÁFICO 4 Possui algum curso na área da informática. 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

Fonte: Professores e Suporte Pedagógicos da E. M. E. F. Marissanta Passarinho. 

 

Neste questionamento, percebeu-se que 56% dos entrevistados não tem 

nenhum curso de informática e 44% afirmaram ter algum curso nesta área do 

conhecimento. Alguns dos entrevistados afirmaram ter curso básico de informática 

anterior ao ano 2000. 

 

Segundo Valente, o domínio do computador deve fornece 
a esse profissional a base teórica e prática desta nova 
tecnologia que enfatiza o aprendizado e não o ensino. 
Nesse caso, o objetivo da formação desse profissional 
não deve ser a aquisição de técnica ou metodologias de 
ensino, mas de conhecer profundamente o processo de 
aprendizagem (VALENTE, 1993, p. 31). 
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GRÁFICO 5: Quando você utiliza o laboratório de informática? 

 

 

 

 

Fonte:      Professores e Suporte Pedagógicos da E. M. E. F. Marissanta Passarinho. 

 

Nesta questão 28% afirmam que nunca utilizaram o laboratório, 28% dos 

entrevistados responderam que usam o laboratório frequentemente e 44% utilizam 

com atividades esporadicamente. 

Partindo do princípio que a tecnologia está em constante evolução em todos 

os setores da sociedade na educação não é diferente. Com base nas afirmações dos 

entrevistados, no gráfico acima referenciado, percebemos a deficiência dos docentes 

relacionados ao uso dos computadores no laboratório, exclusivamente por não terem 

o domínio dessas ferramentas na utilização como práticas pedagógicas no processo 

de ensino-aprendizado. 

 

Valente afirma que hoje o computado passou a fazer parte 
da lista de material que o aluno de graduação deve 
adquirir e seu uso passou a ser rotineiro em praticamente 
todas as atividades desde a produção de documentos, 
uso em sala de aula e em laboratório, consulta a banco de 
dados, comunicação entre alunos e aluno-professor e 
desenvolvimentos das disciplinas. Isso significa que o 
aluno sai da universidade com bom conhecimento sobre 
o uso da informática (VALENTE, 1997, p. 7). 
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GRÁFICO 6: Se você usa o laboratório, como é esta utilização? 

Fonte: Professores e Suporte Pedagógicos da E. M. E. F. Marissanta Passarinho. 

 

Ao indagarmos aos professores, quando utilizavam o computador e como era 

essa utilização, 20% afirmaram trabalhar apenas com aulas de informática básica, 

12% disseram adequar os softwares educativos as disciplinas e 68% apenas fazem 

consulta na internet.  

 

O uso da Internet, representa o ponto mais avançado 
da aplicação das novas tecnologias para fins 
educativos, não apenas no sentido de hardware e 
software. Ela pode ser vista como um enorme 
supermercado de informações, onde o que se 
procura pode ser puxado no momento em que se 
deseja. (VALENTE, 1999, p. 46). 

 

 

 

Diante do exposto, concordamos com o autor, visto que o computador é uma 

ferramenta que possibilita desenvolver várias atividades em qualquer área do 

conhecimento na sociedade.  
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GRÁFICO 7: O profissional responsável pelo laboratório de informática da 

escola que você trabalha tem formação na área? 

 

Fonte: Professores e Suporte Pedagógicos da E. M. E. F. Marissanta Passarinho. 

 

Na questão acima referenciada 40% afirmaram que o profissional possui 

formação na área, entretanto 60% não têm. 

A maioria dos entrevistados está desprovidos desse conhecimento na área da 

tecnologia. 

Segundo Furlani, não é somente a capacitação 
técnica do professor (escolaridade, domínio de um 
ramo do conhecimento, experiência que se exercita 
nos papéis que ele desempenha); também suas 
características afetivas, culturais e de personalidade 
se problematizam com parte dos papéis que são 
desempenhados, possibilitando que modelos sejam 
vivenciados quando o professor transmite o 
conteúdo, disciplina e avalia a situação pedagógica. 
(OLIVEIRA, 2012, p. 97, apud, FURLANI, 1990, pp. 
57-58). 
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GRÁFICO 8: No seu ponto de vista, como deveriam ser usados os laboratórios 

de informática na escola? 

 

Fonte: Professores e Suporte Pedagógicos da E. M. E. F. Marissanta Passarinho. 

 

Este gráfico apresenta divergência entre os educadores quanto a utilização 

do laboratório da escola, visto que 40% entende que o computador deveria ser usado 

como ferramenta pedagógica, 28% afirma ser usado somente para pesquisas e 32% 

apenas em cursos básicos. 

Com base nessa concepção referente ao uso do computador como 

ferramentas pedagógicas, analisamos as opiniões relacionadas a esse novo 

conhecimento na área da informática. Asasone e Campos (1992), defende que: 

 

Durante a realização do curso sobre o computador na 
educação, estes devem mostrar suas reais possibilidades 
nas diversas disciplinas, seu uso como ferramenta do 
professor no seu trabalho diário e as perspectivas futuras 
de aplicação. (OLIVEIRA, 2012, p. 94. Apud, ASASONE 
E CAMPOS, 1992, p. 47). 
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GRÁFICO 9: Você passou alguma vez por problemas por não saber usar a 

informática? 

 

Fonte: Professores e Suporte Pedagógicos da E. M. E. F. Marissanta Passarinho. 

 

Como mostra o gráfico acima 88% dos entrevistados já passaram dificuldades 

por não saberem utilizar o computador e 12% afirmaram terem o domínio.  

Podemos perceber em todos os documentos referentes à informática 

educativa é a ausência da participação de professores, alunos, funcionários e pais de 

alunos na definição da contribuição que o recurso pedagógico poderia ter na 

redefinição do papel pedagógico a ser alcançado pela escola (OLIVEIRA, 2012, p. 

69).  
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2.5 RESULTADOS OBTIDOS ATRAVÉS DOS GRÁFICOS 

 

Ao analisarmos os instrumentos de pesquisa evidenciou-se que 100% dos 

docentes da escola mencionada na pesquisa não haviam participado de nenhuma 

Capacitação na área da informática. Mas encontramos aqueles que apresentam 

interesse relacionados a informática como forma de melhorar seu trabalho em sala de 

aula. Esse é caso da professora que mostraremos a seguir: 

“Sim, passei por dificuldades relacionadas ao manuseio das TIC’s, a pesar dos 

conhecimentos que disponho, estou ciente que preciso de mais formação, visto que o 

caráter é urgente e evolutivo na educação”. (profo.1). 

Diante desta realidade, é evidente que os professores ainda não trabalham com 

a informática voltada a educação, o seja, de forma interdisciplinar, pois não possuem 

os conhecimentos necessários para tal, constatamos ainda que são poucos os 

profissionais que tem interesse em agregar esse conhecimento a sua pratica 

pedagógica, outros falam que não tem nem um projeto neste sentido para os apoiarem 

na busca por esse conhecimento, enfatizando a culpa da Secretaria de Educação por 

não dispor essa capacitação. 

Em relação à formação de professores, lembramos o estabelecido no artigo 67 

da LDB 9.394/96, os sistemas de ensino promoverão a valorização dos profissionais 

da educação. Assegurando-lhes, inclusive nos termos dos estatutos e dos planos de 

carreira do magistério público: 

Em seus artigos 1, 2, 3, 4, 5 e 6, da (LDB) afirmando que os educadores têm 

direitos a ingresso exclusivamente por concurso público de provas e títulos; 

aperfeiçoamento profissional continuado, inclusive com licenciamento periódico 

remunerado para esse fim; piso salarial profissional; progressão funcional baseada na 

titulação ou habilitação, e na avaliação do desempenho; período reservado a estudos, 

planejamento e avaliação, incluído na carga de trabalho; condições adequadas de 

trabalho. 

O Parecer CNE/CEB nº 4/2008 reitera o estabelecido no artigo 62 da Lei 

9.394/96 que a formação mínima dos professores dos anos iniciais, far-se-á em curso 

de nível médio na modalidade normal, mas, preferentemente, licenciados em 

Pedagogia ou Curso Normal Superior.  O referido parecer orienta que os professores 
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devem trabalhar de forma Inter e multidisciplinar e que se admite portadores de curso 

de licenciatura específica apenas para Educação Física, Artes e Língua Estrangeira 

Moderna, quando o sistema de ensino ou a escola incluírem essa última em seu 

projeto político-pedagógico. (Ensino Fundamental de Nove Anos, passo a passo do 

processo de implantação, 2ª edição, 2009, p. 17). 

Como comentamos anteriormente um fato que muito nos chamou atenção foi 

que de todos os entrevisto apenas uma professora mostrou interesse em se capacitar 

na área de informática e melhorar sua prática pedagógica. E a partir dos resultados 

obtidos ficou evidente que mesmo com os investimentos feitos pelo Governo Federal 

na escola, essa ainda não conseguiu atingir as metas propostas no Programa 

PROINFO (Programa Nacional de Informática na Educação). Pois, esse programa 

visa à melhoria na qualidade do ensino na rede pública. 

 

Segundo Almeida a informática na educação é um novo 
domínio da ciência que em seu próprio conceito traz 
embutida a ideia de popularidade, de inter-relação e de 
intercâmbio crítico entre saberes e ideias desenvolvidas por 
diferentes pensadores.  (ALMEIDA, 2000, v. 1, p. 19). 

 

A partir das dificuldades apresentadas pelos docentes da Escola Marissanta 

Passarinho de Ulianópolis, por falta de curso de qualificação na área da informática 

educativa. Nesta perspectiva cabe a secretaria Municipal de Educação de Ulianópolis 

encontrar caminhos que possibilitem uma política voltada para a construção do 

conhecimento com a informática educativa, para que haja uma proposta inovadora na 

formação pessoal e social dos profissionais na escola investigada. 

 

A informática na educação e no processo de ensino-
aprendizagem deve ser vista como uma ferramenta à mais 
a disposição de todas as áreas do conhecimento. A esse 
caráter multidisciplinar informática na educação pode-se 
acrescentar dependendo do seu uso, o caráter indisciplinar, 
diretriz pedagógica essa que orienta o momento de 
reorganização curricular a atual administração. (SÃO 
PAULO, 1992, p. 8).   
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Com a realização desse estudo pretendeu-se contribuir para a compreensão 

da realidade dos docentes da escola Marissanta Passarinho, na proposta da 

informatização da escola para que haja um ensino e aprendizagem de qualidade. 

Para a construção do mesmo foi necessário analisarmos a importância da 

informática na formação dos docentes na escola acima referenciada, mas 

especificamente nas séries iniciais. Ao analisarmos as questões que envolvem o uso 

do computador como ferramenta pedagógica na instituição de ensino pesquisada, 

mais precisamente na formação dos docentes, no decorrer deste processo notamos 

a necessidade de engajarmos em pesquisas que auxiliassem os professores na 

construção do conhecimento, voltado a informática dentro de uma perspectiva 

educativa sempre tendo como foco principal possibilitar o aluno, uma visão crítica 

sobre o conhecimento.  

Nesta perspectiva propõe-se a formação continuada para que todos os 

educadores façam uso das TIC’s como ferramenta pedagógica, principalmente 

aqueles que já estão trabalhando a anos na rede de ensino, os quais não tiveram em 

sua formação inicial, uma base tecnológica para trabalhar com informática na 

educação. Uma vez que essa formação é garantida na Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (LDB), como mostramos na página 49 deste trabalho. 

Essa nova concepção educacional só poderão se tornar realidade, por meio 

dos educadores, os quais recebem toda a responsabilidade da sociedade e também 

do sistema educacional, é deles que se exige uma nova postura para concretizar as 

necessidades educacionais vivenciadas na sociedade. Essa formação pode ocorrer 

de maneira gradativa para que os profissionais não tenham perdas salariais ou 

simplesmente, dando prioridade aos professores que já atuam no laboratório de 

informática, os quais poderão se tornar agentes multiplicadores para conduzir essa 

formação. 

Diante do exposto podemos concluir que é importante proporcionar aos 

educandos formação de qualidade, com a intenção de atingir resultados satisfatórios 

voltados para o ensino aprendizagem no contexto educacional informatizado. 

 Este trabalho nos faz refletir melhor sobre a utilização do computador como 
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ferramenta pedagógica que poderão auxiliá-los na sua prática docente. Em sínteses, 

espera-se que esse projeto contribua para a reflexão dos diferentes níveis e saberes 

dos docentes em processo de formação na área da informática 

Nossa visão é que o nosso país aproxima cada vez mais do nosso vizinho 

Uruguai, abaixo especificado: 

No povoado Éden vive uma média de 200 pessoas, mas existem povoados 

como esse, com cerca de 200 mil habitantes. 

Nas escolas públicas do Uruguai tem um computador para cada aluno, é 

considerado o país menos violento e mais alfabetizado da América Latina. Tem aula 

de informática para idosos e os mesmos pagam uma pequena taxa. 

 

Cidade de Monte Videl, nela vive metade da população uruguaia 

 

Educação no Uruguai: nas escolas públicas cada aluno tem um computador 

com internet grátis, o governo também garante a manutenção dos equipamentos 

(computador), também é oferecido esses cursos para idosos de diversas área de 

trabalho: exemplo: carpinteiro, pedreiro, costureiras e outras. Esse projeto já existe há 

06 anos. 
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SUGESTÕES DE CURSOS DE INFORMÁTICA NA EDUCAÇÃO 

 

Figura 7: cursos24horas - Site com curso de formação para professores 

 

 

Fonte: http://www.cursos24horas.com.br/cursos/informatica-na-educacao/ 
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Figura 8: CANAL DO ENSINO - Site com curso de formação para professores 

 

 

Fonte: http://canaldoensino.com.br/blog/curso-online-gratuito-de-informatica-na-educacao 
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Figura 9: Cpt - Site com curso de formação para professores 

 

 

Fonte: http://canaldoensino.com.br/blog/curso-online-gratuito-de-informatica-na-educacao 
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Figura 10: CIED - Site com curso de formação para professores 

 

Fonte: http://cead.ifes.edu.br/index .php/cursos/pos-graduacao/pos-ie.html 
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Figura 11: Instituto Monitor - Site com curso de formação para professores 

 

Fonte: http://www.institutomonitor.com.br/curso-tecnico-de-informatica.aspx 
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Termo de Autorização para Utilização de Escrita e Depoimento para 

fins de pesquisa 

 

 

Eu, ____________________________________________________, autorizo a 

utilização da minha escrita e imagem, na qualidade de participante entrevistado (a) no 

projeto de pesquisa intitulado: A importância da informática na formação continuada 

dos docentes na Escola de Ensino Fundamental Marissanta Passarinho de 

Ulianópolis-PA, sob-responsabilidade de Antonio Marcos Paz Santos, Joana dos 

Santos Lopes e Valcelon Alves Pereira ambos vinculados (a) à Universidade Federal 

Rural da Amazônia. 

 Para os fins de conclusão do Curso de Graduação em Licenciatura em 

Computação. Desta forma Tenho ciência de que não haverá divulgação indevida do 

meu depoimento, o mesmo estará vinculado atividades de ensino da pesquisa 

explicitadas acima.  

Deste modo, declaro que autorizo, livre e espontaneamente, o uso para fins de 

pesquisa, nos termos acima descritos, a minha escrita em depoimento e imagem. 

Este documento foi elaborado em uma única via que ficará sob a 

responsabilidade dos pesquisadores (a) responsáveis pela pesquisa. 

 

 

___________________________               ____________________________ 
   Assinatura do (a) participante                                     Assinatura do (a) pesquisador (a) 
 

 

 

Ulianópolis-Pa, ___ de __________de _________ 
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QUESTÕES GERAIS SOBRE A INFORMATIZAÇÃO DA ESCOLA 

MARISSANTA PASSARINHO 

  

I  - INFORMAÇÕES SOBRE: OS PROFESSORES E SUPORTE PEDAGÓGICO   

 

Nome do Profissional: (a)___________________________________________ 

 

Sexo:_____M.(1), F.(2) 

 

Endereço:____________________________________nº:_______Aptº:______ 

 

Telefone:_____________Cidade:______________________Estado:________ 

 

País:__________CEP:_________________ 

 

Local de trabalho:______________ Quantos anos exerce a profissão:________ 

 

Qual seu nível de escolaridade? _____________________________________ 

 

Área de formação: ________________________________________________  

 

Marque com x a alternativa que se adequa a sua realidade.  

   

1- Estar atuando na sua área de formação Sim: (  ), Não (  ).  

 

Possui algum curso na área da informática: Sim: (  ), Não (  ). 

 

Qual:____________________________ Em que ano fez o curso: __________   

 

2 - Quando você utiliza o laboratório de informática da escola? 

 

Nunca usou: (  ) Usa frequentemente (  ) Usa esporadicamente (  ). 
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Se você usa o laboratório, como é esta utilização? 

Aula de informática básica (  ) Adequa as ferramentas computacionais as disciplinas 

que quer ensinar (  ) Apenas faz consulta na internet (  )  

  

Respostas francas e completas são fundamentais. Use páginas adicionais se 

necessário. 

 

3 – O profissional responsável pelos laboratórios de informática das escolas que você 

trabalha tem formação na área?  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

4 – No seu ponto de vista como deveriam ser usados os laboratórios de informática 

na escola? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

5 – Você passou alguma vez por problemas por não saber usar a informática: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

 

     _______de__________________de___________ 

 

 

                                ___________________________         
Assinatura professor(a) 

 

 

        


