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RESUMO 
 
 
Este trabalho foi resultado de um estudo e pesquisa sobre a Inclusão Digital na 
Escola Leopoldo Cunha. Vimos os resultados alcançados e suas principais 
funcionalidades. Na situação da sociedade, em que quase tudo é informatizado, 
existe a relevância de mapear o ensino para encontrar novos fatores que podem 
contribuir no crescimento da inclusão digital. A realidade da Escola Leopoldo Cunha 
em adaptar-se a essas novas ferramentas não foi diferente do que aconteceu em 
outras escolas, os objetivos almejados foram alcançados em quase todos os 
aspectos, os alunos são frequentadores do laboratório duas vezes por semana, 
onde desenvolvem suas atividades pedagógicas, sempre com o auxílio de alguns 
professores, coordenadora e o orientador do laboratório. As pesquisas realizadas 
tiveram resultados satisfatórios em todas as categorias, pois através dos mesmos, 
fortaleceu o empenho dos profissionais daquela escola, em saber que os pais eram 
interessados em que seus filhos aprendessem a manusear um computador. 
Concluem-se, quando realizamos as entrevistas e preenchimentos de questionários, 
que os entrevistados não possuíam uma visão voltada para a área tecnológica, mas 
sabiam da importância da informática no crescimento intelectual dos alunos, pois já 
nasceram nessa era digital, no mundo globalizado e em constantes transformações, 
no qual o computador se tornou essencial e indispensável para os novos avanços 
que são as ferramentas audiovisuais. 
 
 
Palavras chaves: Tecnologias. Sistema educacional. Softwares. Recursos. 
Expectativas. Meio social. Aprendizagem. 
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ABSTRACT 
 
 
This work was the result of a study and research on Digital Inclusion at School 
Leopoldo Cunha. We saw the results and their main features. In the situation of 
society, where almost everything is computerized, there is the importance of mapping 
the school to find new factors that can contribute to the growth of digital inclusion. 
The reality of the School Leopoldo Cunha to adapt to these new tools was not 
different from what happened in other schools , the desired objectives have been 
achieved in almost all aspects, students are regulars lab twice a week developing 
their pedagogical activities, can count on the support of some teachers, coordinating 
and guiding the laboratory. The studies that have been conducted have had 
satisfactory results in all categories, for through them, strengthened the commitment 
of professionals that school, to know that parents were concerned that their children 
learn to handle a computer. It is concluded when we conducted the interviews and 
questionnaires fills realized that respondents did not have a forward vision for the 
technology area, but knew the importance of informatics in the intellectual growth of 
students as already born in this digital age, in a globalized world and in constant 
transformation in which the computer has become an essential and indispensable to 
the new advances that are audiovisual tools. 
 
 
Keywords: Technology, education system, software, resources, expectations, social 
environment, learning. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

         A Inclusão Digital é um assunto muito comentado nos meios de comunicação, 

pois vivemos na era da informação. Por meio dos avanços tecnológicos vem sendo 

criado, projetos e programas educacionais para serem implantados e possibilitar o 

uso de diversas soluções digitais eficazes, que beneficiam muito o nosso dia a dia. 

No Brasil ainda possui um índice muito grande de pessoas que são classificados 

como “Excluídos Digitais” por não obterem acesso às redes de comunicação 

interativas, através de computadores conectados à internet. Para termos ideia dos 

que são excluídos digitais podemos fazer perguntas como: quantas escolas, 

Institutos e residências têm ingresso a um computador disponível para acesso a 

internet? Os dados de exclusão ainda são altos, esse resultado reflete não só na 

educação, como também na sociedade em um todo, o que ocasiona  

consequências culturais, sociais e econômicas, visto que a distribuição da 

tecnologia é desigual. 
A Inclusão Digital é uma iniciativa de fazer com que a educação brasileira 

obtenha conhecimento para utilizar os recursos da tecnologia da informação e de 

comunicação. O governo tomou a iniciativa de disponibilizar laboratórios de 

informática nas escolas, e apesar do crescimento no número de computadores, a 

Inclusão Digital nas escolas públicas ainda não é uma realidade, pois os 

laboratórios que já existem não são usados com frequência, não é como uma 

biblioteca que fica aberta o tempo todo, percebemos ainda que a biblioteca mesmo 

tendo disponível o seu acesso aos alunos, os mesmos não tem o hábito de 

frequentar, a menos que sejam obrigados. Para obter bons resultados da Inclusão 

Digital na educação seria necessária a capacitação de professores para que as 

aulas sejam realizadas com o uso dos computadores.  
 
O computador pode ser um importante recurso para promover a passagem de 
informação ao usuário ou para promover a aprendizagem. No entanto, da análise 
dos softwares, é possível entender que o aprender não deve estar restrito ao uso 
deles, mas deve estar restrito à interação professor-aluno-software. Alguns deles 
apresentam características que favorecem à atuação do professor, como no caso 
da programação; outros, em que certas características não estão presentes, 
requerem um maior envolvimento do professor para auxiliar o aluno a aprender, 
como no caso do tutorial (MEC apud Valente, p. 52 ,1998). 
 

Não há diferenciais significativos, se lembrarmos que o país está entre as 10 

maiores economias do planeta. Há exemplos importantes, que poderiam servir de 
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referência (como nossa abordagem para a governança da Internet no País – 

reconhecida como uma das melhores mundialmente –, os avanços nos sistemas de 

governo a nível federal, e talvez a reorientação dada ao Programa GESAC pelo 

governo Lula). 

De resto, nada que possa destacar-nos excepcionalmente. Isso é uma 

consequência de o tema ter sido tratado na prática (primeiro, durante FHC) como 

um problema acadêmico e de empreendedorismo, apenas. Foi quando se produziu 

o Programa Sociedade da Informação, que ficou quase todo no papel. E depois, no 

governo Lula, tratado como algo pouco entendido e no qual não houve nenhum 

esforço de constituir uma equipe comum, estruturada para montar uma estratégia 

nacional em consulta com a sociedade, com a garantia de ser seguida. Ao 

contrário, a Inclusão Digital no País sofreu com brigas de egos entre pessoas com 

poder de decisão e com mudanças de orientação (uma hora era no Planejamento, 

outra hora na Casa Civil, outra hora no Ministério das Comunicações, e em cada 

mudança alguém decidia de cima para baixo o que deveria ser feito, mas quase 

nada foi feito até agora). A pergunta é: será que há tempo para mudar? Quando se 

problematizou o tema, levou-se em consideração o que vem ocorrendo, na 

verdade, as escolas públicas enfrentam grandes dificuldades de ordem estrutural, 

pedagógica e tecnológica, poucos alunos têm acesso aos computadores em suas 

escolas e mais reduzido ainda é o número de professores que propõem atividades 

de aprendizagem articuladas diretamente com as TICs. 

Quando isto acontece, elas são utilizadas numa perspectiva instrumental, 

com cursos básicos em torno de algum software, ou para fazer uma pesquisa na 

internet, que em nada muda as dinâmicas já instituídas pela escola e que há muito 

vêm sendo criticadas, também porque essas atividades muitas vezes, são 

coordenadas pelos responsáveis pelos laboratórios e não pelos professores de 

sala de aula, ou então porque os professores não possuem formação para propor 

outras atividades, além das tradicionais pesquisas. Levantou-se alguns 

questionamentos, que ao longo do trabalho serão respondidos, com base nos 

autores e nas respostas dos informantes. Dentre elas são: qual é o papel do 

Laboratório de Informática no processo de ensino aprendizagem na Escola 

Leopoldo Cunha? O principal objetivo, defendido hoje, ao adaptar a Informática ao 

currículo escolar, está na utilização do computador como instrumento de apoio às 
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matérias e aos conteúdos lecionados, além da função de preparar os alunos para 

uma sociedade informatizada.  

Metodologicamente este projeto foi realizado através de pesquisa 

bibliográfica, exploratória, explicativa, documental e de campo. Utilizaremos 

entrevista com os pais da comunidade escolar, assim também com os funcionários 

da escola. 

Como referencial teórico convidou-se alguns teóricos que responderam 

algumas de nossas inquietações, Manuell Castells e José Armando Valente, estes 

durante toda construção fizeram parte das nossas discussões. 
 
 
É claro que a tecnologia não determina a sociedade. Nem a sociedade 
escreve o curso da transformação tecnológica, uma vez que muitos 
fatores, inclusive criatividade iniciativa empreendedora, intervêm no 
processo de descoberta científica, inovação tecnológica e aplicações 
sociais, de forma que o resultado final depende de um complexo padrão 
interativo. Na verdade, o dilema do determinismo tecnológico é, 
provavelmente, um problema infundado, dado que a tecnologia é a 
sociedade, e a sociedade não pode ser entendida ou representada sem 
suas ferramentas tecnológicas (...) (CASTELLS, 1999, p. 25). 

 
 
Pensadores como Manuel Castells, um dos ícones nos estudos sociais a 

partir de novas tecnologias, pondera que a sociedade está passando por uma 

revolução informacional que pode ser comparada às grandes guinadas da História. 

Na clássica trilogia “A Era da Informação“, o autor é enfático em mesclar economia, 

cultura e informação a partir de uma Inclusão Digital de verdade.  

Muitos imaginam que, em países pobres, não se deveria nem falar em 

inclusão digital enquanto há pessoas com fome e desempregadas na rua. O 

problema é que são as nações pobres as quais, justamente, costumam se 

beneficiar melhor das ações includentes. 

Para efetivação da construção do trabalho elencou-se os seguintes 

objetivos: Verificar como se dá o processo de Inclusão Digital na Escola Leopoldo 

Cunha e a sua influencia na formação do cidadão. 
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2 CAPÍTULO 
 

2.1 CONTEXTUALIZAÇÃO HISTÓRICA 

 

          O primeiro colono a se estabelecer na vila Felinto Muiller, hoje a então Dom 

Eliseu foi Leopoldo Cunha, em 1961. Este era um dos operários da Delta 

Engenharia, construtora responsável pela abertura da rodovia PA-70. Apesar da 

conclusão das obras, Leopoldo Cunha permaneceu e estabeleceu-se no 

entroncamento das rodovias BR-010 e PA-70.  

Após alguns meses sua família também mudou-se para o entreposto 

rodoviário. Com "faro comercial", Cunha abriu um restaurante neste 

entroncamento. O restaurante tornou-se um ponto demográfico, tratando-se do 

primeiro estabelecimento comercial do município. 

Na década de 97, o então prefeito municipal de Dom Eliseu: Antônio de 

Jesus Oliveira (Tonhão), notou o grande crescimento da população no bairro 

Planalto e revendo o grande número de alunos se deslocando para o bairro vizinho 

para estudar, atentou-se para criar um projeto de uma escola com capacidade para 

atender a clientela do bairro planalto. 

Em meados de outubro de 1997, inicia-se a obra da então escola que durou 

aproximadamente um ano, inaugurando a mesma no dia 04 de outubro de 1998. O 

nome da escola é uma homenagem ao primeiro habitante da cidade, o Sr. 

Leopoldo Cunha. 

Nos dias atuais, a Escola Municipal de Ensino Fundamental Leopoldo Cunha 

é uma das mais bem equipadas da cidade com capacidade para atender 800 

alunos. 

Tem uma ótima infraestrutura, contando com vários programas implantados 

pela secretaria de educação do município (SEMED) e governo Federal. No ano de 

2009 chega à escola o projeto PROINFO, assim disponibilizando 15 computadores 

equipados para indicar o programa Inclusão Digital.  

Começa a reforma em uma das salas para implantação do laboratório de 

informática. Concluído a reforma, ficou fechado por cerca de dois anos, sendo 

utilizado somente para eventos realizados pela secretaria de educação e secretaria 

de ação social. Em 2012 iniciam-se as aulas com a participação das crianças, um 
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projeto criado pela professora Tânia Prata. Os objetivos da professora foram 

alcançados, ela pretendia incluir os alunos nas tecnologias. 

Segundo o projeto político pedagógico do ano de 2013 da escola, consta a 

criação de mais um laboratório de informática, uma biblioteca digital, uma área 

coberta para reuniões de pais e mestres, assim também servindo como um espaço 

para apresentações teatrais e as inúmeras festas contidas no calendário anual da 

educação de Dom Eliseu. 

 

2.2.1 Inclusão Digital em Brasília 

 

           Em Brasília desde 1997, o Ministério da Educação compra, distribui e instala 

laboratórios de informática nas escolas públicas de educação básica por meio do 

Programa Nacional de Tecnologia Educacional (PROINFO).  

Segundo o secretário de Educação à Distância do MEC, Carlos Eduardo 

Bielschowsky, este é um dos maiores programas do mundo de inclusão digital de 

alunos das escolas públicas. 

Os programas são voltados para trazer a inclusão digital. “Precisamos criar 

uma cultura digital”, afirmou o secretário, que reconhece a necessidade de levar a 

inovação para a sala de aula, com o intuito de fazer os alunos ficarem mais atentos  

aos conteúdos. 

O maior gargalo agora é a falta de formação dos professores para que eles 

saibam utilizar a tecnologia com foco na aprendizagem dos conteúdos: 70% dos 

entrevistados declararam que a formação inicial não os preparou suficientemente 

para o trabalho com as tecnologias de comunicação. Enquanto apenas 14% dos 

entrevistados possuem formação específica para uso de tecnologias na Educação. 

Assim como mostrou a Aneel no levantamento sobre a banda larga nas 

escolas, a pesquisa da Fundação também constatou que as diferenças regionais 

nas questões de tecnologia são consideráveis. A média de computadores 

quebrados, por exemplo, é proporcionalmente maior nas escolas pesquisadas das 

regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. 

A expansão dos programas de inclusão digital nas escolas públicas é 

inegável. Mas os computadores que chegam às salas de aula são muitas vezes 
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subutilizados porque falta preparo dos professores para ensinar os alunos a 

utilizarem as máquinas para o aprendizado pedagógico. 

O uso dos laboratórios não está articulado ao processo pedagógico em pelo 

menos metade das escolas públicas – afirma Elizabete Ramos, da Campanha 

Nacional Pelo Direito à Educação – Falta professores habilitados e ainda há 

escolas em que o computador chega, mas fica na secretaria ou na sala do diretor. 

O ministro das comunicações, Paulo Bernardo, e o governador do Distrito 

Federal, Agnelo Queiroz, se sentaram à mesa de discussões para reunir ideias e 

começar a tirar do papel um objetivo: tornar Brasília a primeira capital da América 

Latina totalmente interligada por internet em alta velocidade. 

A ideia é usar a rede de fibras ópticas do governo federal integrada aos 

cabos de empresas públicas da capital do país. É o caso da Companhia Energética 

de Brasília, a CEB, que tem uma rede própria. O ministro Paulo Bernardo destacou 

que a parceria pode diminuir custos e aumentar os ganhos para a cidade e para o 

Brasil.  

Um projeto piloto seria implantado em uma das cidades-satélites do Distrito 

Federal e, depois, estendido a toda capital. Com o apoio do Ministério das 

Comunicações, o objetivo do governador é implantar a proposta em dois anos. Até 

porque Brasília será uma das sedes dos jogos da Copa de 2014. Agnelo Queiroz 

ressalta a importância do projeto. 

Mesmo estando um pouco distante a realidade que almejamos para a Escola 

Leopoldo Cunha, em comparação a capital federal podemos acreditar que os 

objetivos sejam alcançados para esta escola localizada no interior do Pará. 
 

2.2.2 Inclusão Digital em Belém 

 

           A semana, organizada pelo governo federal em cooperação com o governo 

do Estado, por meio da Secretaria de Desenvolvimento, Ciência e Tecnologia 

(SEDECT) e da Empresa de Processamento de Dados do Pará (PRODEPA), é o 

principal fórum nacional de debate de temas envolvendo inclusão digital e tem dado 

significativas contribuições para o avanço do acesso ao computador no Brasil. 

O Navega Pará é uma realização do governo do Estado em parceria com a 

Eletronorte, que cedeu quase dois mil quilômetros de fibra óptica que o governo, 

em projeto de cooperação técnica, transformou em serviços, como inclusão digital. 
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Com a participação de trinta professores da rede pública, a Secretaria 

Municipal de Educação (SEMEC) deu início em abril à primeira etapa do processo 

de implantação do “Tonomundo”, um programa de inclusão social e digital a ser 

desenvolvido como política pública nas escolas municipais de Belém.  

A implantação do programa é fruto de uma parceria firmada entre a SEMEC, 

a Oi Futuro – instituto de responsabilidade social da Oi – e a Escola Futuro, do 

Núcleo de Pesquisa da Universidade de São Paulo (USP). 

Essa etapa estendeu-se de 14 a 18 de abril, com aulas diárias no auditório 

do Núcleo de Informática Educativa (NIED), no horário das 8 às 12 e das 13 às 17 

horas. É a chamada etapa de formação presencial, com um total de 40 horas. 

Depois, os professores continuarão o curso à distância, durante dois anos, com os 

professores da USP. 

Ao final da capacitação, eles se tornarão multiplicadores da metodologia 

para outros professores da rede pública municipal. De acordo com Isabela Pessoa, 

coordenadora do NIED, a implantação do projeto será gradativa. Nesta primeira 

fase, 21 escolas municipais e mais de 29 mil alunos serão beneficiados. 

Ela explicou que o “Tonomundo”, ao associar educação à tecnologia, faz 

com que cada laboratório de informática instalado numa escola pública se torne um 

centro irradiador de projetos comunitários capazes de transformar a realidade local. 

Criado em 2000, o “Tonomundo” ganhou no ano seguinte a chancela da 

UNESCO para projetos que apresentem componentes de transformação social. 

Desde então, foi multiplicado sob a forma de política pública em escolas estaduais 

e municipais, num avanço que já o faz estar presente hoje em 16 Estados 

brasileiros. 

Na abertura da primeira etapa em Belém estiveram presentes:  a secretária 

municipal de Educação, Therezinha Gueiros, o representante da Oi Futuro, André 

Couto, e três professores da Escola Oi Futuro da USP, Sílvia Fichmann, Heloísa 

Steffen e Maria Cláudia Régis. Sílvia Fischmann destacou que o “Tonomundo” não 

é só um projeto de inclusão digital. “É uma experiência que integra escola, família e 

comunidade através das novas tecnologias em telecomunicações, sendo pioneiro 

no Brasil no desafio e na experiência de implementar uma das maiores 

comunidades virtuais de escolas de todo o território nacional”, disse ela. 
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Segundo a professora da USP, as escolas participantes são equipadas com 

laboratórios de informática compostos por computadores, scanners, impressoras e 

acesso à internet. “Um programa específico de formação vem dar suporte aos 

educadores no desenvolvimento de projetos que incluam a utilização pedagógica 

destas ferramentas no dia-a-dia das escolas”, acrescentou. 

Chegando esses projetos na capital do estado, enche-nos de perspectivas, 

pois são avanços significantes e com certeza poderão chegar no município de Dom 

Eliseu, com isso, enfocando a Escola Leopoldo Cunha, é uma soma de grande 

relevância para o alunado.  

 

2.2.3 Inclusão Digital em Paragominas 

 

           Pessoas dispostas a contribuir para a inclusão digital em Paragominas, no 

nordeste paraense, estão recebendo capacitação para atuar no Programa Vale 

Informática, em um curso extensivo na Escola Adventista e Centro de Recuperação 

de Paragominas (CRP).  

O projeto é uma iniciativa da Fundação Vale do Rio Doce (FVRD) e Comitê 

para a Democratização da Informática (CDI), que representa uma alternativa para 

adolescentes, jovens e adultos de baixa renda que, até o primeiro contato com o 

programa, desconheciam a realidade virtual dos computadores. Anualmente, cerca 

de 1.500 pessoas são formadas pelo Vale Alfabetizar. 

O Vale informática está presente em municípios de atuação da Companhia 

Vale do Rio Doce (CVRD), nos quais são implantadas Escolas de Informática e 

Cidadania (EICs-Vale), em parceria com organizações locais da sociedade civil. 

O trabalho é desenvolvido por educadores, membros das próprias 

comunidades, que são capacitados para agir como agentes multiplicadores.  Além 

de Paragominas, o programa está presente na capital Belém, e nas cidades: 

Ipixuna do Pará, Parauapebas, Marabá, Canaã dos Carajás, Barcarena e Moju. 

“Procuramos valorizar a utilização da informática para promover a inclusão 

digital nesses municípios”, afirma a coordenadora pedagógica do Vale Informática 

no Pará, Teodora Silva. 
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A coordenadora destaca que a iniciativa foi precursora na causa em muitos 

dos municípios onde atua como em Moju, onde a população não possuía qualquer 

opção de qualificação em informática.  

Portanto, os futuros educadores estão recebendo informações sobre 

informática e internet, como também sobre técnicas de aprendizagem nas EIC´s 

que, em Paragominas, funcionam na Escola Adventista e no CRP, no qual os 

próprios detentos são voluntários na sala de informática. 

Outro projeto excelente que não foge da realidade do município de Dom 

Eliseu, pois a Vale do Rio Doce está instalada no município, isso nos deixa 

esperançosa que esses projetos venham a ser também instalados em Dom Eliseu. 

 
2.2.4 Conhecendo os Autores 
 
2.2.4.1 José Armando Valente 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1 - José Armando Valente 

Fonte : www.pirai.rj.gov.br - 1013 × 1265 - Pesquisa por imagem 
José Armando Valente. Nascido em 21 de abril de 1948, em Jaboticabal no 

interior do estado de São Paulo, casado, duas filhas, imigrantes italianos que 

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

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

de São Paulo (USP), no Curso de Engenharia Mecânica.  Terminado o curso 

superior, começou atuar na Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), onde, 
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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”.                                  

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. Além de trabalhar na área de 

Educação Especial, também 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. 

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

uso da informática na educação participou de muitas atividades, algumas 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 à formação dos primeiros 50 professores das 

secretarias de educação de praticamente todos os estados do Brasil e aplicação da 

informática na educação das respectivas secretarias.  

Ministrou diversos projetos financiados pela Organização dos Estados 

Americanos (OEA), no período 1998-2002, sobre o uso da telemática para a 

formação de professores do Brasil e de diversos países da América Latina e 

Caribe. 

É difícil encontrar artigo, tese, dissertação ou livro na área de Tecnologia 

Aplicada à Educação, em língua portuguesa, que não faça referência a pelo 

menos, uma das obras de José Armando Valente. 

Sua obra virou referência obrigatória na discussão das transformações 

sociais do final do século XX, tendo conquistado dezenas de doutorado honoris 
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causa, a Medalha Erasmos pela Academia Europeia e o Prêmio Kevin Lynch de 

Design Urbano pelo MIT, dentre tantos outros.  

Em a sociedade em rede, primeiro volume da trilogia baseada em pesquisas 

sobre a era digital, analisa a dinâmica social e econômica na era da informação, 

buscando compreender as transformações que as novas tecnologias estão 

produzindo em nossas vidas. 

 

2.2.4.2 Manuel Castells 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2 - Manuel Castells 
Fonte: www.pirai.rj.gov.br - 1013 × 1265 - Pesquisa por imagem 

 

 

Manuel Castells nasceu em Hellín, em 1942, e começou sua carreira em 

1967 na Universidade de Paris. Ele foi um dos fundadores da chamada Nova 

Sociologia Urbana. É um sociólogo espanhol. 

Segundo o Social Sciences Citation Index Castells foi o quarto cientista 

social mais citado no mundo no período 2000-2006 e o mais citado acadêmico da 

área de comunicação, no mesmo período. Manuel Castells é um dos principais 

pensadores da influência da Tecnologia da Informação na sociedade. 

As novas tecnologias da informação estão integrando o mundo em redes 

globais de instrumentalidade. A comunicação através do computador gera um 

vasto desdobramento de comunidades virtuais e de uma nova forma de relação 
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entre economia, estado e sociedade em um sistema de geometria variável, em 

função da capacidade de certas atividades funcionarem em tempo real. 

No início da década de 1980 passou a se dedicar também ao papel das 

novas tecnologias de informação e comunicação nas transformações econômicas, 

políticas e sociais do mundo. 

A trilogia de livros Sociedade em Rede – A Era da Informação: Economia, 

Sociedade e Cultura é um marco nessa área. A série composta pelos volumes A  

Sociedade em Rede, O Poder da Identidade e Fim de Milênio descreve o 

desenvolvimento tecnológico a partir da década de 1970 e como ele transformou a 

sociedade a partir dos anos 1990. 

Nos meados da década de 1990, juntou os lados de sua pesquisa em um 

sólido estudo chamado "A Era da Informação", publicado como uma trilogia entre 

1996 e 1998. 

Sociedade em Rede, o primeiro volume da trilogia A Era da informação: 

Economia, sociedade e cultura, mapeiam um cenário mediado pelas novas 

tecnologias de informação e comunicação - TICs - e como estas interferem nas 

estruturas sociais. O autor propõe o conceito de capitalismo informacional, e 

constrói seu raciocínio partindo da história do forte desenvolvimento das 

tecnologias a partir da década de 1970 e seus impactos nos diversos campos das 

relações humanas. 

Demonstra como tecnologias, inicialmente impulsionadas pelas pesquisas 

militares foram amplamente utilizadas pelo setor financeiro, justamente em um 

momento de necessidade de reestruturação do capitalismo.  

Ressalta, também, o impacto dessa reestruturação do capital financeiro e da 

nova sociedade organizada em rede em relação ao trabalho. Globalização, era da 

informação, desenvolvimento tecnológico, sociedade de consumo, são alguns dos 

termos que cada vez mais fazem parte do nosso dia-a-dia. Sem querer sugerir 

determinismos, sabemos da grande influência que o desenvolvimento da tecnologia 

tem sobre as atuais mudanças sociais.  

Percebemos que atualmente desenvolvimento tecnológico e social tem uma 

grande interação um com o outro, ficando difícil determinar exatamente onde está a 

origem de cada um deles. Castells, reforçando a idéia de uma constante interação 

entre sociedade e tecnologia. 
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2.3 QUESTÕES NORTEADORAS 

 

          No decorrer desta pesquisa, chegamos à conclusão que precisamos dos 

questionamentos de autores conceituados com o intuito de enriquecer nossas 

opiniões e conhecimentos sobre as TIC’s no ambiente escolar. Diante desta 

perspectiva tivemos com base os autores José Armando Valente e Manuel 

Castells.   

 

2.3.1 O Papel do Laboratório no Processo Ensino Aprendizagem 

 

            Valente (1993) afirma que “os computadores estão propiciando uma 

verdadeira revolução no processo de ensino-aprendizagem” . Esta é a realidade, 

pois a presença do computador está cada vez mais ativa em nossas vidas inclusive 

na educação. O autor diz ainda que, “a maior contribuição do computador como 

meio educacional advém do fato de seu uso ter provocado o questionamento dos 

métodos e processos de ensino utilizados” (p.25). 

Desta forma, o autor ratifica que o uso das tecnologias da informação e 

comunicação no processo de ensino aprendizagem pode compor novas maneiras 

no processo de ensino e aprendizagem, instaurando diferenças qualitativas nas 

práticas pedagógicas. 

O computador está presente em todas as dimensões da vida social. Está 

sempre presente em discursos acadêmicos e produções científicas no que diz 

respeito aos seus modos de uso na educação e, de modo especial no processo de 

ensino e aprendizagem. 

Este recurso nos proporciona a apropriação pedagógica e incorporação, 

pelos professores, do computador das redes proporcionadas pela Internet em suas 

práticas pedagógicas, de forma a instaurar diferenças qualitativas nas atividades de 

ensinar e de aprender.  

Castells (2005) nos diz que “as redes interativas de computadores estão 

crescendo exponencialmente, criando novas formas e canais de comunicação, 

moldando a vida e, ao mesmo tempo, sendo moldadas por ela” (p.40). 

Segundo o sociólogo Manuel Castells em seus estudos, diz que a formação 

de comunidades virtuais, baseadas principalmente na comunicação online, foi 
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compreendida com o culminar de conexões transversais e interativas, sendo 

individuais ou comunitárias.  

Ainda para Castells (2006, p.255), “a internet é – e será ainda mais – o meio 

de comunicação e de relação essencial sobre o qual se baseia uma nova forma de 

sociedade que nós já vivemos”. As redes interativas de comunicação estruturam 

uma nova geografia de conexões e sistemas. 

Castells centraliza seu estudo na chamada Era da Informação, ou Era 

Digital, em algumas questões específicas correspondentes à sociedade conectada 

de forma global. Tem como objetivo principal facilitar o aprendizado de forma que o 

aluno possa ser um agente transformador na era tecnológica. O professor deve ser 

capacitado para assumir o papel de facilitador da construção do conhecimento e o 

coordenador também tem um papel nesse avanço que é de estimular 

constantemente o professor a modificar sua ação pedagógica. 

Portanto, não basta haver um laboratório equipado e software à disposição 

do professor precisa haver o facilitador que gerencie o processo pedagógico.  

Com isso, fica claro a importância do laboratório de informática na escola 

Leopoldo Cunha, para facilitar as ações tanto do professor quanto no despertar o 

aluno para novas metodologias. 
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2.3.2 A Utilização dos Computadores na Escola 

 

         Segundo Valente (1999), a integração se torna ainda mais interativa pelo fato 

da escola dispor de laboratório de informática no qual, gera um ambiente de 

aprendizagem baseado no computador para diferentes populações: como alunos 

da escola regular, alunos com necessidades especiais, crianças carentes, 

percebendo que aos professores de cada um desses indivíduos são, também, 

organismos que possuem desejos e disposições que influenciam diretamente suas 

práticas. 

Possuem também personalidades próprias que os levam a enfatizarem e 

valorizarem de maneira diferente os mesmos objetos envolvidos em uma dada 

situação. E, por fim, compartilham o diálogo, onde podem falar sobre o que fizeram 

e mostrar esse produto para outras pessoas. 

Mas, o respeito à certa dose de mudança de atitude individual frente as 

novas implementações do computador, não implica na perda de ordenação do 

professor em sala de aula 

É feito um cronograma pela coordenadora, dividindo os horários para cada 

turma assistir aula no laboratório de informática, ainda não supre as necessidades 

do alunado, pois são poucos computadores, são onze e tem dia que não funcionam 

todos e assim o professor tem que aumentar o numero de alunos por maquina. 

Quem atua no laboratório da escola não é o professor e sim um orientador, os 

conteúdos são repassados e fica por conta do mesmo. A minoria dos professores 

acompanha sua turma enquanto a maioria não se disponibiliza. 

As mudanças tecnológicas não é apenas no que fazemos, mas também em 

nosso comportamento, na forma como elaboramos conhecimentos e no nosso 

relacionamento com o mundo. Vivemos em um mundo globalizado e precisamos 

estruturarmos nossas ações através da tecnologia, relatou a coordenadora Luzia 

Cavalcante. 
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2.3.3 Os Profissionais que Manuseiam os Equipamentos 

 

           De acordo com Valente,(1999), 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 ser muito claro quando em como usar o computador como 

ferramenta para estimular a aprendizagem. Esse conhecimento também deve ser 

construído pelo professor, e acontece à medida 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 (VALENTE, 1999, p.84) 

Através destes fundamentos na Escola Leopoldo Cunha ainda existe 

restrições quanto ao uso do laboratório por parte de alguns professores, por não 

estarem habilitados para o ensino das disciplinas utilizando o computador. 

É importante que o Professor possa refletir diante dessa nova situação que é 

a informática na escola, repensar sua prática e construir novas formas de ação que 

permitam não só lidar, com essa nova realidade, com também construí-la. 

Para que isso aconteça, o professor tem que ir para o laboratório de 

informática dar sua aula e não deixar uma terceira pessoa fazer isso por ele, até 

porque o professor precisa se apropriar dessa tecnologia para poder ensinar com 

facilidade, pois vivemos na era informacional e o educando adequar o seu cotidiano 

nessa era.  

Mas, para o professor apropriar-se dessa tecnologia, deve-se fazer uma 

política voltada para o assunto, mobilizando o corpo docente da escola, para que 

se preparem na área da informática, mas deixando claro que o professor não 

precisa se tornar um especialista em informática, mas, que tenha o básico que 

possa ensinar seu alunado e incentivando e despertando o interesse por todas as 

disciplinas sendo passadas de maneira diferente.  
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Os professores da escola deram satisfação sobre o assunto em destaque. A 

professora Adriana falou que ainda não se habilitou por falta de tempo, mas em 

breve estará fazendo um curso que possa vir a orientar seus alunos; a professora 

Edilene falou que tem habilidade, mas o fato de já existir orientador fixo no 

laboratório ela não se impõe até porque a secretaria de educação que faz toda 

lotação, nunca ordenou que fosse o professor da série que fosse dar sua própria 

aula no laboratório. Já o professor Antônio Lima mostrou-se interessado em utilizar 

o laboratório diariamente, ele mesmo ministrando suas aulas, o mesmo tem curso 

de informática. Segundo o relato da professora Das Dores, sem mostrar qualquer 

interesse pela era tecnológica, falou que não tem vocação nesse tipo de ação 

pedagógica. 

Esta pesquisa está organizada em capítulos, onde no primeiro capítulo 

apresentamos o Referencial Teórico, momento em que apresentamos os autores, 

suas linhas de pesquisa, também contextualizamos o tema em uma abordagem 

macro e finalizamos com as respostas de nossas inquietações a luz dos autores; já 

no segundo capítulo, abordamos os procedimentos metodológicos, onde 

apresentaremos os resultados e discussão dos mesmos. Concluímos com nossas 

considerações finais, apresentando os objetivos alcançados ao longo dessa 

trajetória. 
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3 CAPÍTULO 

 

3.1 METODOLOGIA DA PESQUISA 

 

            O método utilizado foi o empírico por gerar aprendizado, uma vez que 

aprendemos fatos através das experiências vividas e presenciadas, para obter 

conclusões. O conhecimento empírico é muitas vezes superficial, sensitivo e 

subjetivo. 

O método é a escolha de procedimentos sistemáticos para a descrição e a 

explicação de fenômenos. Esses procedimentos se assemelham ao método 

científico que consiste em delimitar um problema, realizar observações e interpretá-

las com base nas relações encontradas, fundamentando-se nas teorias existentes. 

Por esta razão utilizamos o Método Quantitativo porque é caracterizado pelo 

emprego da quantificação nas modalidades de coletas de informações e no 

tratamento delas por meio de técnicas estatísticas.  

 

3.2 LÓCUS DA PESQUISA 

 

           A Escola Leopoldo Cunha foi fundada em 1998 quando o prefeito Antônio de 

Jesus Oliveira viu a necessidade de mais uma escola no município, portanto no dia 

04 de outubro de 1998 foi inaugurada a escola, situada na Rua Aracaju, S/N- bairro 

Planalto. Conta com 16 salas de aulas, grandes e arejadas. Três pavilhões com 

corredores, quadra poliesportiva, equipada, coberta e com acessibilidade. Tem 

como órgãos mantenedores, a secretaria de educação (SEMED) e prefeitura 

municipal(PMDE) os quais fornecem a merenda escolar e o material de apoio 

pedagógico. Conta com os programas, correção de fluxo, A.E.E, psicólogos, aula 

de itinerância e aulas de reforço. Anualmente recebe verba do PDDE para a 

manutenção de pequenas obras na estrutura física da escola, Por ter um espaço 

físico grande e se adequar a vários tipos de eventos, em sua rotina costuma 

receber reuniões promovidas pela secretária de educação para treinamentos de 

professores, diretores e coordenadores. 

A escola conta com um grande sortimento de materiais esportivos para que 

os professores possam desenvolver suas atividades. A biblioteca está sendo 
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montada aos poucos, mas já constam alguns acervos de autores de renome, conta 

com um laboratório climatizado, cadeiras e mesas adequadas para o atendimento 

dos alunos, a falha é só no numero de computadores que ainda são poucos para a 

quantidade de alunos, conta com 11 computadores, nem todos funcionam todos os 

dias, 01 impressora a jato de tinta, 01 note book, 02 Datas show. 

Possui uma sala para digitação dos documentos da escola, contando com 

01 computador, 02 impressoras mesas e cadeiras adequadas. 

Na sala da coordenadora, contém 01 banheiro, 01 mesa com seis cadeiras, 

01 estande e um armário arquivo. A cozinha é bem equipada, espaçosa e conta 

com 02 freezers, 01 geladeira, 01 mesa grande e 04 armários. O espaço onde 

oferece o lanche tem 03 mesas grande com 06 bancos que acompanham o 

tamanho da mesa. 

A sala da direção tem 05 armários onde é armazenado materiais escolar, 

uma estante para materiais eletrônicos como televisões, aparelhos de DVD e jogos 

educativos. 

O atendimento de portadores de necessidade especiais (NEE) é feito em 

uma sala ventilada contendo: 01 computador,01 impressora,03 mesas com 

cadeiras e 01 armário para guardar os brinquedos pedagógicos. 

A secretária conta com 03 mesas para atendimento em documentos e 01 

mesa com 01 computador e 01 impressora. Ainda conta com 02 armários de aço e 

06 armário arquivos. 

A escola conta com 17 professores, 04 secretárias, 01 digitador, 04 

merendeiras, 06 serventes, 03 vigias, 01 diretora, 01 vice-diretor e 01 

coordenadora. 

Funciona nos três turnos, sendo que no turno noturno é EJA. Na questão 

salarial, os professores que estão em sala de aula ganham, nos 60% do plano do 

FUNDEB e as que estão na secretária tem salários nos 40%, merendeiras, 

serventes e vigias ganha um salário mínimo, sendo que os professores são todos 

pós-graduados, para os que estão em sala recebem 3.226,00 e o restante recebem 

2.885,00 neste caso são os dos 40%. 

A Escola Leopoldo Cunha foi fundada em 1998, na então gestão do prefeito 

Antônio de Jesus Oliveira, como presidente da câmara municipal de vereadores o 

Sr: Anésio Destro e governador do estado o Sr: Almir José de Oliveira Gabriel. 
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O município de Dom Eliseu pertence à Mesorregião Sudeste Paraense e à 

Microrregião Paragominas. A sede municipal tem as seguintes coordenadas 

geográficas: 04º 17‟36” de latitude Sul e 47º 33‟ 15” de longitude a Oeste de 

Greenwich. 

LIMITES Ao Norte-Municípios de Paragominas e Ulianópolis. A Leste-Estado 

do Maranhão Ao Sul-Estado do Maranhão e Município de Rondon do Pará A 

Oeste-Municípios de Rondon do Pará e Goianésia do Pará. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3 - Mapa de Dom Eliseu 

Fonte: IBGE 2009 
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Figura 4 - Limites do município 

Fonte: IBGE 2009 

 

3.3 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

           A pesquisa foi realizada contando com o corpo administrativo e 13 alunos de 

3º e 4º ano e12 alunos do 5º ano. Nas entrevistas com os pais, perguntamos se 

eles sabiam como funciona um computador ou já tiveram oportunidade de fazer 

cursos relacionado à computação,  perguntamos aos funcionários da escola se eles 

tem algum tipo de  contatos com um computador ou mesmo sabem como 

manuseia-lo e se já passaram por cursinhos através do Tele centro  que tem na 

cidade, não o da Escola Leopoldo Cunha, se sabem ligar ou mesmo dominar um 

computador conhecendo seus diversos componentes que são os hardwares e 

software. 

Já nas pesquisas documentais, foi registrado tudo o que foi colhido nas 

entrevistas feitas com os pais e funcionários que também foi de campo pois nos 

deslocamos até as residências dos pais dos alunos da escola. Alguns pais até se 

manifestaram mostrando certos conhecimentos no assunto debateram a Inclusão 

Digital nas escolas e sua expansão e importância nos dias de hoje. 
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As novas tecnologias que se vê surgir todos os dias chegam para alterar o 

estilo de vida de cada um e, consequentemente, o comportamento, seja das 

pessoas, seja das organizações.  

Essas novas tecnologias podem ser os meios que sustentam o 

desenvolvimento e a melhor qualidade de vida. “Hoje, temos como “casa digital”, 

empresa digital”, “saúde digital”, “ escola digital” e “ governo digital” são comuns. O 

comportamento das pessoas mudou, o estilo de vida mudou, o modo como 

realizam as suas ações mudou. 

 
3.4 PERFIL 

 

             A escola oferece boa infraestrutura para atender sua clientela, é construída 

em um espaço na qual possui ótima claridade, localizada no bairro planalto. Ao 

entrar no portão da escola, tem uma passarela coberta, que dar acesso ao setor 

administrativo, salas de aulas, laboratório, copa, quadra poliesportiva e banheiros. 

Conta com um grande estacionamento para carros, motos e bicicletas. 

As salas são amplas e arejadas. As portas e janelas são de madeira. O piso 

é de cerâmica. A cobertura é de telha francesa e forrada com PVC. Os banheiros, 

corredores e passarela possuem acessibilidade de acordo com as normas exigidas 

pelo governo federal. As mesas e cadeiras estão dentro dos padrões adequados 

para melhor confortabilidade. 

Por oferecer um espaço favorável, é considerada a escola modelo em todos 

os sentidos na cidade de Dom Eliseu para receber quaisquer eventos, sendo assim 

uma das rotinas da escola. 

Portanto, foi através desses requisitos que decidimos escolher a escola 

Leopoldo Cunha para realizarmos esta pesquisa como trabalho de conclusão de 

curso (TCC), já que o tema abordado estaria dentro da realidade desta escola que 

foi Inclusão Digital. 
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3.4.3 Resultados e Discussão 

 

Através deste estudo, verificou-se que o uso das tecnologias de informação 

ainda precisa de várias adaptações e mudanças, de modo que, os alunos não 

encontram na escola regular uma estrutura que assegure seu uso efetivo. 

Estas informações foram coletadas através das conversas informais obtidas 

no decorrer da pesquisa, onde diferentes alunos afirmaram que o uso das 

tecnologias em sala de aula acontece de forma pouco concreta, onde muitos 

alunos não tem acesso as mesmas,  e os que chegam na sala também se sentem 

desmotivados,  pois os aparelhos são de pouca qualidade e sempre tem 

problemas,onde calcula-se que dos que participaram das conversas informais 93% 

afirmaram o fato.  

Através das observações percebeu-se que o trabalho na escola com alunos 

e professores e feito com bastante esforço, mas os resultados nem sempre são tão 

bons quando o esperado no planejamento das aulas, não está garantindo a eles 

um relacionamento que amplie e inspire aprendizado de acordo com a proposta do 

PROINFO, porque os professores juntamente com o Técnico de Laboratório 

desenvolvem um trabalho em prol dos alunos, mas o que era para garantir melhor 

aprendizado e satisfação nas aulas nem sempre acontece, deixando assim muitas 

vezes os docentes e discentes desmotivados.  

Apesar de serem poucos os alunos que não tem acesso a computadores, 

aqueles que o tem em casa ou visitam lanhouse, a desfrutam mais para jogos e 

brincadeiras, não procuram seus benefícios para melhorias socioeducativas. 

Vale ressaltar, que não foi o objetivo deste trabalho, julgar o trabalho da 

escola e dos professores, apenas é necessário descrever e discutir os dados, pois 

é sabido que as tecnologias vieram numa velocidade enorme, mas os recursos 

para infraestrutura e manutenção de Laboratórios de Informática encontram-se a 

passos lentos, tal demora é acentuada por se tratar de escolas públicas que são 

precárias dos recursos de manutenção. 
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Gráfico 1 - Você já teve a oportunidade de ligar um computador? 

 
Fonte: Pesquisa de campo, 2014 

 
 

 

Gráfico 2 - Tem alguém em sua casa que já fez curso de Informática? 

 
Fonte: Pesquisa de campo, 2014 
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Gráfico 3 - Você acha importante a Informática na escola? Por quê? 

 
Fonte: Pesquisa de campo, 2014 

 

Gráfico 4 - O que você acha do TELECENTRO na Escola Leopoldo Cunha? 

 
Fonte: Pesquisa de campo, 2014 
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01 vice – Diretor. 

 

Na presente pesquisa obtivemos os resultados: 

Na questão 01, que pergunta se você teve a oportunidade de ligar um 

computador, foram 26 respostas positivas e 27 negativas; questão  02, onde 

interroga se em sua casa tem alguém que fez curso de informática, resultou em 08 

respostas positivas e 45 negativas; na questão 03, onde pergunta se a informática 

é importante e porque, resultou em 53 respostas positivas, ressaltaram que 

vivemos na era da informação e tudo se relaciona com o computador e com isso 

facilitou muito a vida porque agiliza as negociações e transações bancárias e em 

tudo quanto for empresas. Na questão 04, todas as respostas foram positivas, 

acrescentaram algumas observações como: porque não é o professor da sala que 

vai para o laboratório, pois alguns pais observam que seus filhos ficam 

interessados e desinibidos, assim com certeza o aprendizado é significante. 
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4 CAPÍTULO 

 

4.1 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

              A informática vem aos poucos sendo adaptada ao cotidiano dos alunos da 

escola Leopoldo Cunha. O projeto do governo federal vem fazendo essas 

mudanças, e a escola foi contemplada com um laboratório equipado. Os alunos 

assistem às aulas duas vezes na semana com duração de 45 minutos cada turma. 

Através desta iniciativa, o objetivo vem sendo alcançado, pois os alunos 

estão evoluindo a cada dia, os conteúdos aplicados tem trazido relevantes 

resultados. 

Os computadores estão sendo utilizados de forma controlada pela 

coordenadora, que elabora um cronograma para atender todas as turmas duas 

vezes por semana, os conteúdos são repassados para o orientador do laboratório. 

O sistema operacional é o LINUX, este disponibiliza inúmeros jogos pedagógicos, 

assim suprindo as necessidades direcionadas pelos professores.  

Alguns professores já se dispõem para ministrar sua aula no laboratório, 

ainda que sejam poucos, mas já vemos resultados importantes quanto a essa 

questão. Já na sua maioria não se mostram interessados em compartilhar dessa 

inovação, até porque para eles os 45 minutos é um momento de descontração para 

o professor. 

A relação entre as tecnologias e as ações pedagógicas nasce oportunidades 

para o professor, pois dentro deste contexto, o mesmo tem um papel importante 

que se depara com estes novos recursos de aprendizado. Com esta realidade que 

o professor enfrenta, ele deve se posicionar a favor da investigação criando meios 

para melhor interagir-se com a realidade dos seus alunos. 

Com isso, o orientador é capacitado em informática básica, assim facilitando 

meios de manuseio dos equipamentos. 

Através da análise dos questionários respondidos, das categorias 

pesquisadas, em sua maioria não estão totalmente conectados as tecnologias 

disponíveis. 

Os resultados alcançados por meio das pesquisas realizadas foram 

satisfatórios no que se refere ao início do projeto implantado na escola Leopoldo 
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Cunha, porém, já se sabe que tem aumentado o interesse e a satisfação dos 

alunos para com os equipamentos, e através deste chegamos aos objetivos 

almejados que é a Inclusão digital na escola Leopoldo Cunha. Os pais se 

mostraram interessados no assunto, muitos até falaram sobre a importância do 

laboratório da escola e sua influência na vida financeira, pois os alunos terão a 

oportunidade em um futuro próximo de trabalhar e ajudar nas despesas. 

Ao final deste trabalho monográfico, podemos perceber que a inclusão 

digital, com o uso de recursos tecnológicos na escola Leopoldo Cunha, ainda tem 

um longo caminho a ser percorrido. Por conta de um estudo realizado em relação 

às tecnologias da informação e comunicação, que são os meios que possibilitam 

que os recursos tecnológicos façam parte das aulas, percebemos que há várias 

formas das mídias digitais que podem fazer parte do dia a dia do aluno, sendo que 

ele, já se utiliza destas mídias fora do espaço escolar, que é por meio de celulares, 

vídeo games, etc. Desta forma, buscamos subsídios de diferentes autores sobre o 

estudo da Inclusão Digital e da presença das TIC’ s no ambiente escolar. 

Destaca-se que esta pesquisa foi importante para nossa formação 

acadêmica, não só por possuir a missão de educadoras, na busca incessante pelo 

conhecimento, mas também por ser um assunto que sempre nos despertou muito 

interesse, no uso de recursos tecnológicos para educar. 
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APÊNDICE A: Fotos da Escola Leopoldo de Cunha  
 

 
Figura 5 - Acesso do Telecentro da escola Leopoldo Cunha 

 

 
Figura 6 - Telecentro da escola Leopoldo Cunha 

 
 



45 
 

 
Figura 7 - Telecentro da escola Leopoldo Cunha 

 
 

 

 
Figura 8 - Telecentro da escola Leopoldo Cunha 
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Figura 9 - Entrada da escola Leopoldo Cunha 
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APÊNDICE B: Questionário aplicado aos professores, alunos e pais da Escola 

Leopoldo de Cunha 

 

 

1-VOCÊ JÁ TEVE A OPORTUNIDADE DE LIGAR UM COMPUTADOR? 

( ) SIM 

( ) NÃO 

2 – TEM ALGUÉM EM SUA CASA QUE JÁ FEZ CURSO DE INFORMÁTICA? 

( ) SIM 

( ) NÃO 

3 – VOCÊ ACHA IMPORTANTE A INFORMÁTICA NA ESCOLA? PORQUE? 

( ) SIM 

 

( ) NÃO 

 

 

 

4 - O QUE VOCÊ ACHA DO TELECENTRO NA ESCOLA LEOPOLDO CUNHA? 

 

 

 


