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1. INTRODUÇÃO 

 

 

Atualmente o computador é uma ferramenta que ocupa quase todos os 

espaços de atuação do homem moderno. Escritórios empresas, fábricas e até 

mesmo o campo conta com atuações de ferramentas computacionais. Assim fica 

claro que o computador veio para ficar. É uma ferramenta profissional e de 

entretenimento, o objetivo da escola é preparar os educandos para o exercício da 

cidadania e ingressar no mercado de trabalho.                                       

As escolas do município de Dom Eliseu estão utilizando o computador para 

somar pontos no aprendizado do alunado secretarias de educação têm elaborado 

projetos para desenvolver o uso do computador nas escolas esperamos, com esse 

trabalho, contribuir com o maior entendimento da realidade educacional do município 

de Dom Eliseu. Saber de que forma a presença do computador influência as práticas 

pedagógicas no município de Dom Eliseu. Analisar de que forma o uso do 

computador tem contribuído com a prática docente no município de Dom Eliseu. 

Investigar como os professores tem utilizado o computador em suas práticas 

pedagógicas.  

Constatar como as escolas têm se organizando para ofertar oportunidade de 

inclusão digital por meio do computador, identificar que tipo de treinamento os 

professores recebem para oferecer práticas docentes que oportunizem 

aprendizagem com as ferramentas computacionais. O tema abordado aponta para 

muitos problemas existentes na educacional, essa situação acaba suscitando 

dúvidas e indagações tais como: Será que as escolas e corpo docente estão 

preparados para ingressar no mundo digital, e realmente ofertar um ensino de 

qualidade que venha aprender a inclusão digital no município de Dom Eliseu Pará. 

O computador pode ser usado como ferramenta de ensino? De que forma as 

escolas tem se preparado para ofertar um ensino que realmente promova a inclusão 

digital? O computador é pouco utilizado como ferramenta de ensino. Os alunos 

usam o computador de qualquer forma sem nenhum objetivo pedagógico.  Boa parte 

das escolas do município não dispõe laboratório de informática. Ter apena bastante 
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dificuldade em usar o micro, não possuindo, portanto habilidades necessárias para o 

uso pedagógico dos mesmos.                    

Diante de tudo isso é normal que quase não haja propostas pedagógicas 

para uso do computador em sala de aula. Para a execução desse trabalho usaremos 

pesquisa bibliográfica e pesquisa de campo. Na pesquisa bibliográfica analisaremos 

o ponto de vista de vários autores a respeito do uso do computador em sala de aula. 

Veremos quais são os maiores obstáculo enfrentados pelos educadores na 

implementação de práticas educativas com o computador.              

Na pesquisa de campo observaremos como as escolas, professores e a 

secretaria de educação tem se preparado para ofertar a inclusão digital para os 

educandos das escolas públicas municipais de Dom Eliseu, nos últimos duzentos 

anos o homem desenvolveu-se mais do que em qualquer outra época da história 

humana. A revolução industrial proporcionando o advento da máquina promovendo 

mais comodidade e conforto que a modernidade podia proporcionar, José Filho 

explica com clareza a importância da pesquisa de campo “o ato de pesquisar traz 

em si a necessidade do diálogo com a realidade a qual se pretende investigar e com 

o diferente, um diálogo dotado de crítica, canalizador de momentos criativos”. A 

tentativa de conhecer qualquer fenômeno constituinte dessa realidade busca uma 

aproximação, visto sua complexidade e dinamicidade dialética. 

 

A presente pesquisa traz como objeto de estudo o Serviço Social 
abordagem qualitativa parte do fundamento de que há uma relação 
dinâmica entre o mundo real e o sujeito, uma interdependência viva entre o 
sujeito e o objeto, um vínculo indissociável entre o mundo objetivo e a 
subjetividade do sujeito. O conhecimento não se reduz a um rol de dados 
isolados, conectados por uma teoria explicativa; o sujeito-observador é 
parte integrante do processo de conhecimento e interpreta os fenômenos, 
atribuindo-lhes um significado. O objeto não é um dado inerte e neutro, está 
possuído de significados e relações que sujeitos concretos criam em suas 
ações. ( FILHO, 2006 p.65.). 
  

 

O ícone do avanço tecnológico tem sido o uso dos computadores, foi tão 

marcante para a era moderna quanto o motor de explosão. Foi para a revolução 

industrial. Hoje, o uso do micro se massificou a um ponto tal de quase não haver um 

setor sequer da sociedade que não tenha um computador como ferramenta de 

trabalho. 
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Pesquisa feita no laboratório de informática a realidade que explicita e 

identifica a realidade do uso da informática no ambiente escolar que são as 

seguintes: de que forma os alunos estão usando o computador? Os alunos são 

orientados pelo professor para as atribuições de aprendizagem na sua capacitação 

estudantil, nesse contexto, é dever da escola propor práticas pedagógicas que 

incluam o uso do computador, tais práticas devem propor não só o manuseio, mas o 

pleno domínio do micro é claro que muitas crianças adolescentes, sabem usar o 

computador às vezes, até mais que o professor, contudo o objetivo da escola é 

democratizar o uso e a aprendizagem de habilidades e competências envolvendo as 

novas tecnologias. 

Como sabemos a maioria dos alunos das escolas públicas são das classes 

medias e media alta por esse motivo, dificilmente manusearam computadores na 

vida.   Além disso, a escola pretende uma utilização do micro que vá além de sites 

de relacionamento, como bem diz Armando Riccio: 

Uma das características atuais da sociedade é a produção constante de 
informações em quantidade cada vez maiores. O homem é impelido a 
buscar nestas mesmas tecnologias auxílio para gerenciar essas 
informações. Para que a pessoa possa se sentir segura diante desta 
situação deste novo paradigma é necessário que todos possam fazer uso 
de recursos tecnológicos. Não enxergar tal necessidade é confiar o controle 
dos recursos a poucos, e tornar o restante da população passiva e 
dependente. Por isso, a escola deve assumir uma posição clara diante das 
novas tecnologias. A escola deve abrir seus espaços educativos e didáticos 
para as propostas de experimentação permanente das novas tecnologias. 
Mas sempre de forma clara, cautelosa e profissional para que o uso das 
novas tecnologias não seja com tantas outras propostas apenas um 
modismo passageiro. (RICCIO, 1987, p.129) 

Há até especialistas que discordam da ideia de que o computador possa 

realmente auxiliar na construção da aprendizagem pelo fato de não haver muitas 

pesquisas sérias que deem conta da veracidade desse fato. Porém outros 

especialistas afirmam que havendo ou não estudos científicos sérios a respeito do 

tema uma coisa é certa: os novos usuários parecem absorver e aprender coisas 

novas com velocidade maior do que gerações anteriores. E isso ocorre por que os 

nativos digitais interagem mais com as ferramentas tecnológicas que parecem 

potencializar a interação com a realidade. Petrone Rialto é enfático sobre essa 

característica transformadora do computador: 

No atual paradigma social-político-econômico em que vivemos, a 
informática está presente em todos os setores da sociedade, como trabalho, 
economia e lazer, entre outros. Para não criar um abismo entre a educação 
e os outros setores da sociedade, a escola não pode e não deve ignorar o 
fato dos seus alunos estão direta ou indiretamente ligados aos recursos 
computacionais. Portanto, a escola deve fazer uso de recursos como 
internet, softwares educativos e jogos, entre outros, para propiciar um 
ambiente de aprendizagem interessante, estimulante e lúdico, com o 
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potencial de motivar o aluno para aprender e também desenvolver neste 
aluno funções cognitivas complexas. Entretanto deve se ter o cuidado de 
não fazer com que os recursos computacionais sejam os objetivos a serem 
atingidos no processo de ensino-aprendizagem. (RIALT, 1998, p.342) 

Assim é obvio que quem domina mais, possui mais poder de influência e 

ação em algumas situações, como já dissemos o computador é um agregador de 

mídia, por isso é sempre importante vê-lo como mediador de linguagem, o vídeo é 

uma linguagem, o editor de texto é uma ferramenta de linguagem e assim por diante. 

O próprio ORKUT só é uma comunidade porque os participantes presentes 

interagem por meio da linguagem visual e escrita. Em se tratando de linguagem é 

sempre importante que os alunos tenham um posicionamento mais crítico diante 

dela.       

A linguagem é muitas vezes o mecanismo de sedução e ludibria-mento é só 

observar o uso que as propagandas publicitárias fazem dela essa capacidade 

ludibriadora é potencializada na internet, basta acessar qualquer site que fica claro o 

que aqui se estar dizendo. Assim é muito importante que a escola proponha que o 

uso do computador é para fins de aprendizagem, propor práticas em que sejam 

oportunizados os alunos uma tomada de consciência a respeito de como se deve ou 

não usar o micro.                                                              

Também propor trabalhos de leitura reflexão sobre mensagens vinculadas 

na internet chamando a atenção para o fato de que a maioria delas estimula o 

consumo de produtos ou serviços, o uso do computador pode ser potencializado na 

escola com alguns trabalhos. Uma boa sugestão é criar um blog para escola e pedir 

aos alunos que acessem, postem mensagens, fotos e vídeos relacionados a eventos 

da comunidade escolar.                                                             

Assim os laços de convivência da comunidade serão cada vez mais 

estreitados, isso possibilita o surgimento de oportunidade significativas do uso do 

computador, que requer certas ações que são bastante efetivas no processo de 

construção do conhecimento. Quando o aprendiz está interagindo com o 

computador (...). Ele adquiriu conceitos da mesma maneira que ele adquire quando 

interage com objetos do mundo, o computador pode: auxiliar na construção do 

conhecimento, permitir a manipulação da informação, motivar a busca pelo 

conhecimento, estimular a criatividade, tornar o ensino mais lúdico. 
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É muito importante que a secretaria de educação tome para si o encargo de 

capacitar seus professores para que estes utilizem o computador em suas aulas. 

Esperar que os educadores a prendam por conta própria a usar pedagogicamente o 

computador é um erro, seria muito mais eficaz ofertar oficinas nas quais os 

professores possam aprender procedimentos didáticos usando o computador e suas 

ferramentas. Décio Valente alerta (2003) 

O uso dos recursos computacionais no ambiente educacional apresenta 
enormes desafios. Entre eles, o de fazer uma nova leitura do papel do 
professor. Mas, para isso, o processo de formação do educador deve 
propiciar a construção do conhecimento sobre as técnicas computacionais e 
de como integrar tais recursos na prática pedagógica. É necessário dar ao 
professor condições de re-contextualizar o aprendizado e as experiências 
vividas na academia para realidade da sala de aula, além de compatibilizar 
as necessidades do educando e os objetivos pedagógicos a serem 
atingidos. A formação deve ir além da necessidade de provir os educadores 
de conhecimentos necessários para o domínio dos computadores e do 
software. Deve sim, auxiliá-lo no desenvolvimento do conteúdo pedagógico 
e de como o computador pode ser integrado no desenvolvimento desse 
conteúdo. (VALENTE, 2003, p. 221) 

Portanto será de suma importância o uso educacional do computador: 

Exemplo disso é a maneira contorcionismo, que denomina a habilidade e 

competência que o aluno deve construir seu próprio conhecimento com uso do 

micro, ao usar o aluno adquire experiência e habilidades para operar o micro. Já o 

termo instrucionismo denomina a prática de deixar que alguns programas de em 

instruções aos alunos e estes devem se adequar ao que esses programas pedem. 

Mas o importante é que nunca se perca de vista o fato de que o objetivo central do 

trabalho pedagógico com o computador não é apenas de explorar o micro e sim o de 

oportunizar o pleno desenvolvimento das habilidades e competências do aluno. 

 

CAPÍTULO 1 

Revisão da Literatura 

1.1. O papel do computador na educação no século XXl 

Quando perguntamos para os educadores sobre o verdadeiro papel do 

computador na educação é muito comum ouvirmos coisas como: o computador 

motiva o aluno, é a ferramenta da atualidade ou o computador facilita (acelera) a 

educação. A idéias de que o computador deve facilitar a educação está intimamente 
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ligada á generalização do fato de que ele entrou em nossas vidas para facilitar. 

Graças a ele, é possível termos hoje os bancos 24 horas, os eletrodomésticos 

automatizados, etc. Estes são exemplos nos quais a existência do computador 

tornou tudo mais fácil ou nos propiciou facilidades que não tínhamos antes dele. 

Antagonicamente, as pessoas entendem que essas facilidades devem acontecer 

também na educação.  

O computador deveria facilitar a educação e tornar as coisas mais fáceis 

para o estudante aprender, para o professor ensinar ou para organizar a parte 

administrativa da escola.  (VALENTE, 1991, p. 97) Piaget no seu livro Fazer 

Compreender (1978), fala sobre essa mesma idéia em termos da direção para o 

futuro ou abertura sobre as novidades impossíveis. O que motiva um individua a 

compreender uma tarefa é o desejo de alcançar, no futuro, um resultado que é 

atualmente previsível. Porem o processo de resolver um problema ou explicar um 

fenômeno conduz a soluções que criarão novos problemas, que exigirão novas 

soluções e assim, sucessivamente. Esta direção para o futuro oscila entre uma 

solução obtida no passado e aberturas para novidades, impossíveis de serem 

previsíveis. Entretanto, o aprendiz sabe que poderá alcançar um nível de 

compreensão conceitual graças ao seu raciocínio e consciência da sua capacidade 

e não por adivinhação ou descoberta. 

Assim, um dos objetivos prementes da Educação deve ser o de fazer todo o 

possível para trazer o sentimento do empowerment de volta á escola e propiciar ao 

aprendiz a sensação da direção para o futuro. Se pensarmos em transformar as 

escolas, deveríamos lutar para termos ambientes de aprendizagem que possam 

proporcionar aos alunos a experiência do empowerment. Afinal, a experiência de 

nossas vidas tem mostrado que se mantivermos um ambiente rico, desafiador e 

estimulador qualquer individuo será capaz de aprender sobre praticamente qualquer 

coisa. Este deveria ser o objetivo principal da escola compatível com a sociedade do 

conhecimento. 

A sociedade do conhecimento requer indivíduos criativos e com a 

capacidade para criticar construtivamente, pensar a prender sobre aprender, 

trabalhar em grupo e conhecer seus próprios potenciais. Este indivíduo precisará ter 

uma visão geral sobre os diferentes problemas ecológicos e sociais que preocupam 
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a sociedade de hoje, bem como profundo conhecimento em domínios específicos. 

Isto requer um indivíduo que está atento às mudanças que acontecem em nossa 

sociedade e que tem a capacidade de constantemente melhorar e depurar suas 

idéias e ações. 

O professor necessita ser formado para assumir o papel de facilitador dessa 

construção de conhecimento e deixar de ser o "entregador" da informação para o 

aprendiz. Isso significa ser formado tanto no aspecto computacional, de domínio do 

computador e dos diferentes softwares, quanto no aspecto da integração do 

computador nas atividades curriculares. O professor deve ter muito claro quando e 

como usar o computador como ferramenta para estimular a aprendizagem.  

Esse conhecimento também deve ser construído pelo 
professor e acontece á medida em que ele usa o computador 
com seus alunos e tem o suporte de uma equipe que fornece 
os conhecimentos necessários para o professor ser mais 
efetivo nesse novo papel. Por meio desse suporte, o 
professor poderá aprimorar suas habilidades de facilitador e, 
gradativamente, deixará de ser o fornecedor da informação, o 
instrutor, para ser o facilitador do processo de aprendizagem 
do aluno, o agente de aprendizagem Segundo (PIAGET, 1978 
P 183) 

Uma das características atuais da sociedade é a produção constante de 

informações em quantidade cada vez maiores. O homem é impelido a buscar nestas 

mesmas tecnologias auxílio para gerenciar essas informações. Para que a pessoa 

possa se sentir segura diante desta situação deste novo paradigma é necessário 

que todos possam fazer uso de recursos tecnológicos. Não enxergar tal necessidade 

é confiar o controle dos recursos a poucos, e tornar o restante da população passiva 

e dependente. Por isso, a escola deve assumir uma posição clara diante das novas 

tecnologias. A escola deve abrir seus espaços educativos e didáticos para as 

propostas de experimentação permanente das novas tecnologias. Mas sempre de 

forma clara, cautelosa e profissional para que o uso das novas tecnologias não seja 

como tantas outras propostas apenas um modismo passageiro. (RICCIO, 1987, 

p.129). 

1.2. CONTEXTUALIZAÇÕES SÓCIO-HISTÓRICAS: 

Nos Estados Unidos, o uso de computadores na Educação é completamente 

descentralizado e independente das decisões governamentais. O seu uso nas 

escolas é pressionado pelo desenvolvimento tecnológico, pela necessidade de 
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profissionais qualificados e pela competição estabelecida pelo livre mercado das 

empresas que produzem softwares das universidades e das escolas, o início da 

Informática na Educação nos Estados Unidos, no princípio dos anos 70, não foi 

muito diferente do que aconteceu no Brasil.                         

Os recursos tecnológicos existentes no sistema educacional de 1° e 2° graus 

nos Estados Unidos em 1975 eram semelhantes ao que existia no Brasil. Segundo 

Ahl (1977), a tecnologia nas escolas norte-americanas era a do giz e quadro-negro, 

o número de escolas que usavam computadores como recurso educacional era 

muito pequeno, por outro lado, as universidades dispunham de muitas experiências 

sobre o uso do computador na educação.           

No início dos anos 60, diversos softwares de instrução programada foram 

instalados nos computadores, concretizando a máquina de ensinar, idealizada por 

Skinner no início dos anos 50. Nascia à instrução auxiliada por computador ou o 

Computer-AidedInstruction (CAI), produzida por empresas como IBM, RCA e Digital. 

E utilizada principalmente nas universidades. O programa PLATO, produzido pela 

Control Data Corporation e pela Universidade de Illinois, sem dúvida foi o CAI mais 

conhecido e mais bem-sucedido, entretanto o sistema CAI eram emplementados em 

computadores de grande porte, o que restringia o seu uso pelas universidades e 

dificultava a disseminação desses programas nas escolas elementares e 

secundárias.                                                   

Outra limitação era a dificuldade de produção de material instrucional, no 

entanto, as dificuldades técnicas provenientes do fato de os computadores serem de 

grande porte foram eliminadas com o aparecimento dos microcomputadores. A 

proliferação dos microcomputadores, no início da década de 90, permitiu o uso do 

computador em todos os níveis da E educação norte-americana, sendo largamente 

utilizado na maioria das escolas de ensino fundamental e ensino médio e nas 

universidades.                                                                   

Nas escolas de ensino fundamental e ensino médio foi amplamente 

empregado para ensinar conceitos de Informática ou para “automação da instrução” 

por intermédio de softwares educacionais, tais como tutoriais, exercício-e-prática, 

simulação simples, jogos, livros animados. Os resultados desse tipo de uso têm sido 
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questionados em termos do custo e dos benefícios educacionais alcançados 

(Johnson, 1996). 

A Informática na Educação no Brasil nasceu a partir do interesse de 

educadores de algumas universidades brasileiras motivados pelo que vinha 

acontecendo em outros países como Estados Unidos e França. Em 1971, na 

Primeira Conferência Nacional de Tecnologia em Educação Aplicada ao Ensino 

Superior (I Acontece), realizada no Rio de Janeiro, E. Huggins, especialista da 

Universidade de Dartmouth, EUA, ministrou um seminário intensivo sobre o uso de 

computadores no ensino de Física (Souza, 1983).                                

Em 1982, no I Seminário Nacional de Informática na Educação, realizado em 

Brasília, Mme. Françoise Faure, encarregada da Área Internacional da Direção Geral 

das Indústrias Eletrônicas e de Informática da França, ministrou uma das duas 

palestras técnicas do evento a outra foi ministrada por Felix Kierbel, diretor do 

Centro Nacional de Ensino de Informática do Ministério da Cultura e Educação da 

Argentina (Seminário Nacional de Informática na Educação 1 e 2, 198) 

 

1.3. ASPECTO LEGAL 

 

 

                                    Figura 1: Alunos interagindo no computador 
                                    Fonte: Arquivo pessoal 
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                          Figura 2: Alunos interagindo no computador 
                            Fonte: Arquivo Pessoal 

 
A Internet oportuniza interações significativas, através dos e-mails, as listas 

de discussão, os fóruns, os chats, os blogs, as ferramentas de comunicação 

instantânea, os sites de relacionamentos. O professor precisa informar e orientar os 

alunos sobre a utilização da Internet, sobre as vantagens e os perigos que ela 

oferece. No entanto o objetivo é torna claro para os discentes os problemas que o 

uso de maneira incorreta da internet pode causar uma serie de problemas na vida de 

todos que estão conectados e mostram também quais são as penalidades que pode 

causar para quem usar de mar fé. É preciso que todos na escola conheçam a lei que 

rege o mundo virtual, para que não cometa nem um creme, esse programa que os 

alunos estão interagindo registra os pontos ganhos ou perdidos com cada palavra 

digitada pelo aluno, sendo que toda palavra com menos de oito pontos é repetida na 

lição seguinte.  

O aluno tem três tentativas para acertar cada letra que compõe a palavra. 

Na primeira tentativa, é mostrada a palavra com sua pronúncia figurada e seu caso 

gramatical (verbo, substantivo, etc.). Na segunda tentativa, é mostrado na tela um 

exemplo do uso da palavra e na terceira, algumas letras da palavra. Nas tentativas 

de preencher uma lacuna com a escrita correta de uma determinada palavra, o aluno 

pode solicitar uma dica, ou optar pela resposta imediata (duplo risco), quando tiver 

certeza da resposta correta.  

Concluída a lição, preenchimento de lacunas em frases, uma mensagem é enviada 

ao usuário, informando o resultado obtido (número de pontos positivos e negativos, número 

de palavras corretas e incorretas e porcentagem de acerto). As palavras escritas 

incorretamente são repetidas, apresentando-se a escrita correta, a pronúncia e um exemplo 
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em uma frase. Ao final da lição, o usuário tem que fazer um teste para poder passar para a 

próxima lição. O aplicativo permite o acesso ao banco de palavras, podendo ser consultado 

por ordem alfabética ou por categoria de palavras. A opção de consulta ao banco de 

palavras apresenta um exemplo de uso com a tradução correspondente, conforme ilustra a 

Figura 1. Dessa forma os alunos aprendem com praticidade e ao mesmo tempo aprende 

que no mundo virtual também é constituído por. 

A Lei de Informática (Leis 8.248/91, 10.176/01 e 11.077/04) é uma lei que concede 

incentivos fiscais para empresas do setor de tecnologia (áreas de hardware e automação), 

que tenham por prática investir em pesquisa e desenvolvimento. Esses incentivos fiscais 

referem-se à redução do IPI em produtos habilitados/incentivados. O governo federal utiliza 

esse mecanismo para incentivar investimentos em inovação no setor de hardware e 

automação por parte da indústria nacional.  

A quem se destina? 

A Lei de Informática se destina a todas as empresas que: 

 Investem em Pesquisa e Desenvolvimento; 

 Comprovem Regularidade Fiscal; 

 Sejam produtoras de algum item cujo NCM (Nomenclatura Comum do 

MERCOSUL) conste  na lista de produtos incentivados pela Lei; 

Quais produtos podem ser incentivados? 

Primeiramente é importante destacar que a Lei de Informática é voltada para 

hardwares e componentes eletrônicos. Sendo assim, para verificar se um produto de 

sua empresa poderá ser incentivado pela Lei de Informática, é necessário saber se o 

código NCM está na lista de produtos incentiváveis. Os softwares não são 

incentivados pela Lei, pelo fato de não haver incidência de IPI sobre eles. 

1.3.1 A Lei de Informática 

De acordo com o Portal da Câmara dos Deputados, o Brasil vem, desde o ano de 

1993,tentando implantar, através de projetos de lei, a disciplina Informática no 

contexto escolar. O que ainda não ocorreu. No ano de 2007, o deputado Fábio 

Souto, do Partido da Frente Liberal (PFL) da Bahia, lançou o Projeto de Lei 162/07 
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que tornou a Informática é disciplina Obrigatória na parte diversificada dos currículos 

do Ensino Médio.  Próprio Souto (2007) afirma que a informática é essencial para a 

busca do conhecimento e também na busca profissional. A proposta do deputado 

altera o artigo 26 da Lei de Diretrizes e Bases Da Educação (LDB, Lei 9. 394/96) 

 

1.4. O computador como Ferramenta Educacional Escolar  

As escolas de Dom Eliseu estão utilizando o computador para somar pontos 

no aprendizado do alunado à secretaria de educação têm elaborado projetos para 

desenvolver o uso do computador nas escolas esperamos, com esse trabalho, 

contribuir com o maior entendimento da realidade educacional do município de Dom 

Eliseu.  

O computador pode ser usado como ferramenta de ensino? De que forma as 

escolas tem se preparado para ofertar um ensino que realmente promova a inclusão 

digital? O computador é utilizado como ferramenta de ensino, os alunos usam o 

computador de forma descontraída com objetivo pedagógico.   

       Diante de toda uma proposta pedagógica implantada nas escolas fizemos varias 

observações através da pesquisa de campo e estudamos o ponto de vista de vários 

autores a respeito do uso do computador em sala de aula. Veremos quais são os 

maiores obstáculo enfrentados pelos educadores na implantação dos laboratórios de 

informática 20% dos entrevistados ver o computador como um facilitador e mediador 

do conhecimento para os discentes, já os 40% afirmaram que não sabem utilizar o 

computador e os softwares em suas aulas e os 40% demonstraram bastante 

insegurança em relação o uso do computador vendo o computador como um inimigo 

mortal. Segundo (Valente 1995). Para que ambientes de aprendizagem baseados 

em computadores venham a obter resultados que contemplem o aluno e o meio que 

o rodeia, são necessárias atividades fundamentais no processo de desenvolvimento 

do conhecimento, como a idealização do projeto, a busca de dados, a definição do 

problema, a execução, a depuração e a avaliação do que foi construído, 

comparando com o projeto inicial e retroagindo sobre os aspectos significativos da 

atividade. 
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1.4.1 O professor e o computador enquanto ferramenta educacional  

 

Esse conhecimento também deve ser construído pelo professor e acontece 

á medida em que ele usa o computador com seus alunos e tem o suporte de uma 

equipe que fornece os conhecimentos necessários para o professor ser mais efetivo 

nesse novo papel. Por meio desse suporte, o professor poderá aprimorar suas 

habilidades de facilitador e, gradativamente, deixará de ser o fornecedor da 

informação, o instrutor, para ser o facilitador do processo de aprendizagem do aluno, 

o agente de aprendizagem. Os professores ver o computador como um recurso de 

multimídia que oferecem para aos alunos uma dimensão lúdica incomparável, 

fazendo do mesmo um recurso didático atraente para todos, uma das vantagens do 

computador na educação e que ele respeitar o avanço de cada um mais se os 

alunos e professores não forem bem instruídos as se novas tecnologias criam certas 

dificuldades, facilitam outras. Por exemplo, a ligação desses computadores na rede 

Internet possibilita professores e alunos estarem em permanente contato com uma 

quantidade de informação jamais pensada. Professores podem estar em contato 

direto com os centros de formação. Por intermédio desse contato, os docentes das 

escolas e os pesquisadores dos centros de informática na educação podem interagir 

e trocar ideias, responder dúvidas, participar de debates via rede, receber e enviar 

reflexões sobre o andamento do trabalho.         

Esse contato tem contribuído tanto para a formação do professor quanto 

para auxiliá-lo na resolução das dificuldades que encontra na implantação da 

informática nas atividades de sala de aula, como acontece no trabalho que 

realizamos com o Colégio Maria de Nazaré PA formação podem explorar as 

facilidades da rede para minimizar os efeitos da retirada do docente do seu contexto 

de trabalho como no curso de formação de professores realizado pela SMDE que 

acontece boa parti do curso de maneira presencial com uns trinta por cento dos 

professores, mais com toda essa proposta ainda esta longe de atender todo o corpo 

docente de sua rede por que. 

Na verdade, a introdução da informática na educação, segundo a proposta de 

mudança pedagógica, como consta no programa brasileiro, exige uma formação bastante 

ampla e profunda do professor. Não se trata de criar condições para o professor dominar o 
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computador ou o software, mas sim auxiliá-lo a desenvolver conhecimento sobre o próprio 

conteúdo e sobre como o computador pode ser integrado no desenvolvimento desse 

conteúdo. Mais uma vez, a questão da formação do professor mostra-se de fundamental 

importância no processo de introdução da informática na educação, exigindo soluções 

inovadoras e novas abordagens que fundamentem os cursos de formação. Além disso, não 

podemos colocar a responsabilidade da implantação da informática na escola somente nas 

costas do professor.  

A implantação da informática, segundo uma abordagem inovadora de 

aprendizagem baseado na construção do conhecimento e não na memorização da 

informação, implica em mudanças na escola que poderão ser realizadas se houver o 

envolvimento das comunidades escolar alunos, professores, supervisores, diretores e pais. 

Essa comunidade deve também estar preparada para entender e usar a informática, bem 

como dar suporte para as mudanças necessárias na escola de modo que a informática 

possa ser implantada segundo uma proposta inovadora, que prepara cidadãos para viver na 

sociedade do conhecimento porque o computador é um sistema global não restrito a um 

único laboratório de informática de uma escola. 

Dessa forma as escolas tem que se a tentarem para esse novo tipo de 

ensino e proporcionar para todos que fazem parte desse mundo escolar meios para 

que os mesmo insira-se nesse mundo global que é a internet, por que se não a  

informática nas escolas não produzirá  mudança pedagógica como se deseja. Os 

projetos de âmbito nacional ou regional e ate mesmo projetos de grande escala, não 

lograram atingir os objetivos que se espera do programa nacional. 

 

CAPÍTULO 2  

 METODOLOGIA 

2 MATERIAL E MÉTODO 

 Este estudo baseia-se em pesquisa bibliográfica e pesquisa de campo. Na 

pesquisa bibliográfica analisaremos o ponto de vista de vários autores e respeito do 

uso do computador em sala de aula. Veremos quais são os maiores obstáculo 

enfrentados pelos educadores na implementação de práticas educativas com o 

computador. 
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Na pesquisa de campo observaremos como a escola, professores e a 

Secretaria de Educação têm se preparado para ofertar a inclusão digital para os 

educandos das escolas públicas municipais de Dom Eliseu. De posse dos dois 

instrumentos: bibliográficos e de campo faremos uma constatação ou não das falas 

dos teóricos com as falas dos sujeitos investigados, compreendeu uma revisão de 

literatura disponível sobre o tema, por meio de levantamento sistematizado de livros, 

artigos publicados em periódicos, teses, dissertações e outras publicações, visando 

fundamentar teoricamente o trabalho e subsidiar a análise dos dados coletados. 

Caracterizou-se de forma qualitativa e quantitativas. 

Que para (José Filho, 2006, p.65). A presente pesquisa traz como objeto de 

estudo o Serviço Social abordagem qualitativa parte do fundamento de que há uma 

relação dinâmica entre o mundo real e o sujeito, uma interdependência viva entre o 

sujeito e o objeto, um vínculo indissociável entre o mundo objetivo e a subjetividade 

do sujeito. O conhecimento não se reduz a um rol de dados isolados, conectados 

por uma teoria explicativa; o sujeito-observador é parte integrante do processo de 

conhecimento e interpreta os fenômenos, atribuindo-lhes um significado. O objeto 

não é um dado inerte e neutro, está possuído de significados e relações que sujeitos 

concretos criam em suas ações que segundo Rialti (1980), no atual paradigma 

social-político-econômico em que vivemos, a informática está presente em todos os 

setores da sociedade, como trabalho, economia e lazer, entre outros. Para não criar 

um abismo entre a educação e os outros setores da sociedade, a escola não pode e 

não deve ignorar o fato dos seus alunos estão direta ou indiretamente ligados aos 

recursos computacionais. 

Piaget, no seu livro, Fazer e Compreender. (1978), fala sobre essa mesma 

ideia em termos da direção para o futuro. Ou aberturas sobre novidades 

imprevisíveis. O que motiva um indivíduo a compreender uma tarefa é o desejo de 

alcançar, no futuro, um resultado que é atualmente previsível. Porém, o processo de 

resolver um problema ou explicar um fenômeno conduz a soluções que criarão 

novos problemas, que exigirão novas soluções e, assim, sucessivamente. Esta 

direção para o futuro oscila entre uma solução obtida no passado e aberturas para 

novidades, impossíveis de serem previsíveis. Entretanto, o aprendiz sabe que 

poderá alcançar um nível de compreensão conceitual graças seu raciocínio e 

consciência da sua capacidade e não por adivinhação ou descoberta. O computador 
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deveria facilitar a educação e tornar as coisas mais fáceis para o estudante 

aprender, para o professor ensinar ou para organizar a parte administrativa da 

escola.  (VALENTE, 1991) 

Sistemas computacionais para modelagem podem constituir ambientes de 

aprendizado poderosos, por envolver o aprendiz no ciclo básico de expressão, 

avaliação e reflexão sobre o domínio considerado. A exigência do computador para 

expressão formal de um modelo leva o aprendiz a definir mais precisamente seu 

conhecimento sobre o assunto. Além disso, a execução do modelo na máquina 

possibilita uma avaliação que pode levar o aprendiz a questionar o modelo, reavaliar 

seu conhecimento e expressá-lo novamente, continuando o ciclo de ações, ao estilo 

contracionista de aprendizagem (Papert, 1986; Valente, 1993). 

 

2.1 Localização e caracterização da área de estudo 

 

A E. M. de E. Fundamental Maria de Nazaré atende uma clientela de 400 

alunos dividida nos três turnos matutino, vespertino e noturno. Nos turnos vespertino 

e matutino são do 6º ao 9º ano no período noturno é oferecida a EJA com 1º, 

2º, 3º e 4º etapa com a modalidade de Ensino regular é uma instituição Municipal e 

está localizada na cidade de Dom Eliseu na Rua Federico Gomes Dias nº 15 foi 

inaugurada em 05 de junho  1982 pelo Governo Alacid da Silva Nunes sendo uma 

instituição comprometida com a qualidade do ensino e aprendizagem dos alunos. 

Segundo seu projeto político pedagógico escola almeja produzir uma ação 

pedagógica com dignidade e valor para a construção de um mundo novo, buscando 

uma sociedade composta por cidadãos comprometidos e capazes de transformar a 

nossa sociedade, favorecendo o crescimento continuo de educando e de seus 

educadores, visando assim à formação de pessoas críticas, responsáveis e 

comprometidas com a transformação social.  

Segundo a linha pedagógica da escola, procura atender as necessidades 

dos alunos favorecendo a criatividade, a responsabilidade e o senso crítico dos 

alunos estimulando o professor a direcioná-los a uma postura, dinâmica estimulante 

e reflexiva, oferecendo espaço ato dos que participam do processo educativo da 
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mesma. O processo avaliativo consiste em qualitativo e quantitativo, a toda atividade 

que os discentes participam a estar sendo avaliado. 

Corpo administrativo: 01 gestor, 01 vice – gestor eleito sob eleição 

democrática participativa pela comunidade escolar, 02 coordenadores pedagógicos, 

professores, auxiliar de secretária, 01 secretária autorizada e 01 digitador. 

Infraestrutura: são 07 salas de aulas, 01 laboratório de informática (15 computadores 

com internet), 01 sala para coordenação escolar, 01 secretaria, 01 sala dos 

professores, 02 banheiros e 01 cozinha 01 quadra modelo ginásio em construção. A 

escola fica bem localizada, oferece boas instalações com salas ventiladas com boa 

iluminação e laboratório de informática com internet, cadeiras, ferramentas e 

máquinas para teste oferecendo todo suporte necessário para os alunos e 

professores. 

 

                                        Figura 3: Escola Maria de Nazaré 
                                                  Fonte: Arquivo Pessoal 

 

 

 

                                                  Figura 4: Região Norte: Dom Eliseu-Pará 
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2.2 Resultado e Discussão 

OS PARTICIPANTES DA PESQUISA DE CAMPO FORAM OS EDUCADORES DA 

ESCOLA MARIA DE NAZARÉ EM DOM ELISEU- PARÁ 

 

Os sujeitos da pesquisa foram os educadores, os digitadores, os secretários, 

os serventes e vigia da escola Maria de Nazaré que utilizam o laboratório de 

informática de qualquer forma, sendo que a pesquisa foram o primeiro contato que 

tivemos com esses  grupos  de educadores e todo o corpo docente, na realização da 

pesquisa, que aconteceu em agosto de 2013 que nessa oportunidade solicitamos ao 

diretor da Escola , Sr. Remi Sales, que agendasse uma data para juntos 

conversarmos  com todo o corpo docente  que fosse trabalhar ou usar o  laboratório 

de informática, logo ele informou-nos  o melhor dia e hora para conversarmos sobre 

a relevância da pesquisa e esclarecer sobre o questionário. 

 

ANTECEDENTES DA PESQUISA DE CAMPO E PRIMEIRAS IMPRESSÕES DOS 

EDUCADORES E EDUCANDO DA ESSCOLA MARIA DE NAZARE EM DOM 

ELISEU- PARÁ 

 

-Investigar como os professores utilizam o computador em suas práticas 

pedagógicas. 

-Constatar como as escolas têm se organizando para ofertar oportunidade de 

inclusão digital por meio do computador. 

-Identificar que tipo de treinamento os professores recebem para oferecer práticas 

docentes que oportunizem aprendizagem com as ferramentas computacionais. 

Os sujeitos da pesquisa foram os educadores e educando, de que forma 

eles estão sendo oportunizados a inclusão digital e o que estão produzindo no 

laboratório e, sendo que o nosso primeiro contato com esses grupos de educadores 

e educando aconteceu através do estagio para, realizar a pesquisa  em Agosto de 

2013 foi preciso solicitar ao Diretor da Escola Maria de Nazaré, Sr. Remi Sales, que 



29 
 

agendasse uma data para juntos conversamos com os educando e educadores que 

estão  usando \o laboratório, logo ele informou-nos o melhor dia e hora para 

conversarmos sobre a relevância da pesquisa e esclarecer sobre os dispositivos do 

computador  os software, e sua importância para a prática pedagógicas dos 

educadores e um melhor aproveitamento por parte dos educando.  

 

USO E MANUSEIO DOS APLICATIVOS BÁSICOS DOS COMPUTADORES 

 

 Aplicação de uma aula prática aos educando e educadores mostrando de 

forma básica o uso referente ao manuseio e utilização dos computadores e seus 

periféricos fazendo uma breve análise de todos os hardwares e suas aplicabilidades, 

tais como: ligar e desligar os computadores, suas principais funções ao aparelho. 

Entretanto, modificar os métodos de ensino usuais pode ser um desafio. Encaramos 

a tecnologia emergente disponível para professores como uma forma de acender a 

curiosidade dos alunos e tornar o material didático mais envolvente e eficaz. 

Ao analisar os aspectos relacionados referente ao uso do computador 

constatou-se que o maior problema é o contato  que os educadores não tem com a 

ferramenta  de ensino que é o computador vendo o micro como um substituto, dessa 

forma o educador torna-se um sujeito passivo chegando a tal ponto que seus alunos 

na maioria das vezes sabem operar o micro mais do que o educador. Segundo 

Riccio,1987,pg.129.  Não enxergar tal necessidade é confiar o controle dos recursos 

a poucos, e tornar o restante da população passiva e dependente. Por isso as 

escolas devem assumir uma posição clara diante das novas tecnologias.  A escola 

deve abrir seus espaços educativos e didáticos para as propostas de 

experimentação permanente das novas tecnologias. Mas sempre de forma clara, 

cautelosa e profissional para que o uso das novas tecnologias não seja como tantas 

outras propostas apenas um modismo passageiro.  

Dessa forma a secretaria de educação vem organizando propostas de 

treinamento dos seus professores para melhor atender os educando com maior 

qualidade no ensino em relação o uso do micro no cotidiano dos educando. 

Segundo Valente 1991, p.27. Faz-se necessário ter clareza do potencial de cada um 

das modalidades de utilização do computador antes de usar o computador de 

qualquer uma das formas. 



30 
 

Os motivos que dificultam a mobilização dos sujeitos da Escola Maria de 

Nazaré e de toda a rede em Dom Eliseu estão relacionados à falta de apoio quanto 

ao seu desenvolvimento em capacitações que são poucas e não atende todos os 

professores da rede ficando a sim os demais capacitarem por sua conta própria, pois 

se eles reclamam do governo, dos dirigentes e a falta de recursos. Segundo Jean 

Piaget defende a idéia de que a aprendizagem parte da própria ação e entende o 

erro como parte do processo de aprendizagem do individuo. A função construtiva do 

erro está no fato de que o erro indica o nível de construção do aluno sobre 

determinado conceito. Os erros indicam uma tentativa de conciliação de esquemas 

antigos com a construção de novos esquemas. 

A finalização desse projeto e discussões apresentada ao longo desse estudo 

é possível compreender que a implantação dos laboratórios de informática nas 

escolas é bastante viável para todas as Comunidade escolar mas, constata-se uma 

serie de problemas existente em todo o sistema escolar um exemplo desses 

problemas são os educadores que não estão  preparado para atender os seus 

alunos em relação as salas de laboratório. 

A constatação é clara dos problemas mais, para que aja mudança na 

educação e preciso que ocorra um planejamento voltado exclusivamente para os 

professores atuarem nos laboratórios, de informática, a secretaria de educação 

promovendo capacitação e por outro lado os educadores buscando informações 

referentes ao uso dos softwares em sala de aula. Vale lembrar, mais uma, que a 

transformação do ensino em busca da melhoria não depende apenas da 

implementação e utilização do computador, mas principalmente, de um conjunto de 

medidas de natureza estrutural, administrativa e pedagógicas que estimulem novas 

posturas, atitudes e procedimentos, rompendo com praticas estabelecidas e 

enraizadas pelo tempo. E a escola, hoje, não pode isenta-se da luta por estas 

transformações. Usar o computador como uma ferramenta auxiliar no processo de 

aprendizagem, isto é, possibilitando ao aluno maior autonomia e criatividade. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 A finalização do presente estudo mostrou uma série de constatações que 

inspira cuidado, Sabendo que a realidade do educador esta limitada por não ter um 

preparo sobre os elementos tecnológicos que é de suma importância na evolução 

educacional como podemos ver na atualidade que o computador é indispensável.   

Durante a realização do Trabalho de Campo, assumimos o desafio de 

buscar o envolvimento dos discentes e docentes, porém todos participam direto ou 

indiretamente do desempenho no aprendizado e manuseio do computador o grande 

"facilitador" durante todo o transcurso da pesquisa foi à metodologia do ensino 

baseado em problemas, bem como a dificuldade de conhecer alguns hardwares e 

Softwares.  

O desenvolvimento do tema o computador como ferramenta educacional 

escolar nos permitiu enquanto alunos dirigentes, articular os conhecimentos 

adquiridos ao longo do curso com a prática no ambiente educacional, em busca dos 

objetivos do fazer acontecer. A educação não detém o controle da ferramenta 

tecnológica com ênfase para o uso didático, por não ter a capacidade de gerenciar 

de modo curricular que em grande parte é o objetivo a ser alcançado pelas 

instituições de ensino aprendizagem. 

Para se construir um novo conhecimento que seja capaz de ser utilizado 

como modificador da realidade em uma comunidade, é fundamental que os 

profissionais tenham o compromisso para desempenhar seu papel e obter seus 

objetivos para o aprendizado dos discentes. 

Entretanto, o que acontece na realidade da escola em relação à inclusão 

digital e a falta de uma estrutura organizacional para o manuseio de programas na 

aplicação das disciplinas de cunho curricular no desenvolvimento de uma sociedade 

justa e igualitária. 

Como perspectiva futuras em relação à publicação do presente estudo, 

pretende-se como primeira medida devolver essa análise aos educadores e 

educando da Escola Maria de Nazaré em Dom Eliseu no estado do Para com a 
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esperança de que colaborar com a organização e mobilização, pois as verdadeiras 

proposições que este trabalho poderia apresentar já foram elucidadas por eles na 

análise das vozes e do conhecimento demonstrado por eles nas aulas e aplicando-a 

em laboratório de informática. Nesse sentido, a melhor forma de torna esse trabalho 

conhecido é pela via da utilização pelos sujeitos interessados: A Escola Maria de 

Nazaré em Dom Eliseu Para a quem apresentamos o nosso mais sincero respeito. 
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