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RESUMO 

 

Este trabalho intitulado de: Dificuldades docentes na utilização do computador como 

ferramenta pedagógica, visa discutir, quais as dificuldades encontradas pelos 

professores em utilizar essa ferramenta como aliado as suas práticas docentes. Para 

isso, elencou-se como objetivo analisar as dificuldades que os professores da 

Escola Raimundo Pinheiro de Melo encontram em utilizar os computadores 

disponíveis no laboratório de informática da mesma em suas práticas pedagógicas. 

Para tanto, identificamos como questão problema: Quais as dificuldades 

pedagógicas encontradas pelos docentes da referida encontram na utilização do 

computador como ferramenta pedagógica? Sendo assim, utilizou-se como 

metodologia a pesquisa qualitativa bem como a aplicação de um questionário 

investigativo, a fim de se utilizar como base para as atividades a serem 

desenvolvidas no decorrer da pesquisa de campo. Realizada na escola supracitada, 

onde se deu a partir da realização de palestras de cunho informativo utilizando-se de 

métodos práticos e teóricos, com o tema: O computador como aliado à prática da 

docência. Desse modo, tornou- se possível analisar como resultado da pesquisa 

que, muitos professores não utilizam o computador em suas aulas por falta de 

conhecimento para a utilização dessa tecnologia. Dessa forma, conclui- se que, se 

faz necessário propor a formação inicial e continuada dos professores a fim de que, 

possam adquirir as habilidades necessárias para a utilização do computador em 

suas práticas docentes. 

 

 
Palavras-chave: Computador. Professor. Aprendizagem. 
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ABSTRACT 

 

 

This paper aims to discuss the theme: Difficulties teachers in the use of computers as 

a teaching tool. For it has listed as goals to make teachers and administrators think 

about computer use in their classes and may be looking for training that may be 

using this tool to meet the learning needs of students, For I consider that the question 

problem-analysis from the field research, it happens because schools are already 

equipped with computerized environments but are not being used properly, which 

sought to understand why, many teachers still do not use the computer appropriately 

as a tool coupled with their educational activities in the classroom permanently. 

Therefore, it was used as a qualitative research methodology in the search for 

information, therefore, it was used a questionnaire investigative, to be used as the 

basis for the activities to be developed during the research field, where also 

happened from the lectures imprint information from practical and theoretical 

methods, with the theme: the computer as an ally to the practice of teaching. Thus, it 

became possible to analyze the result that many teachers do not use computers in 

their classrooms for lack of knowledge for the use of this technology. Thus, it is 

understood that it is necessary to propose the initial and continuing training of 

teachers so that they can acquire the necessary skills to use the computer in the 

daily activities of a classroom, in order to contribute significantly the proper training of 

students, and to ensure quality in school education in this town. 

 

Keywords: Computer. Teacher. Learning. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho possui como tema: Dificuldades docentes na utilização do 

computador como ferramenta pedagógica buscando-se analisar a, inserção desta 

ferramenta no processo docente escolar, implementado em uma escola 

Tracuateuense. Trata-se de um trabalho de pesquisa relacionado à conclusão do 

curso de licenciatura em computação, o qual foi iniciado em 2011, a partir do contato 

inicial com a disciplina Projeto integrador I, ministrada pela professora Decíola 

Fernandes. 

A escolha do tema decorreu da necessidade em se analisar como os 

professores da escola selecionada estão utilizando os computadores disponíveis no 

laboratório de informática. Haja vista, a Escola Municipal de Ensino Fundamental 

Raimundo Pinheiro de Melo dispor de um espaço físico equipado com computadores 

e outros equipamentos capazes de se trabalhar de modo a incluir o uso do mesmo 

na prática pedagógica desenvolvida pelos mesmos  na  referida  escola. 

E postou- se como objetivo geral desta pesquisa examinar quais as 

dificuldades docentes na utilização dos computadores como ferramenta pedagógica 

na escola supracitada. Nesse sentido, atentou-se em analisar a formação dos 

professores que atuam como docentes nesta instituição, assim como se buscou 

identificar as concepções dos mesmos sobre o uso dos computadores na escola , 

além da observação dos recursos técnicos e metodológicos utilizados pelos 

mesmos. 

Com isso, as escolas devem reconhecer e responder às necessidades 

diversas de seus professores para que estes possam mediar o ensino aos alunos , 

nas diversidades de estilos e ritmos de aprendizagem, assegurando uma educação 

inovadora e de qualidade a todos mediante um currículo apropriado, com arranjos 

organizacionais, estratégias de ensino e o uso de recursos diversificados. A ideia 

pressupõe a necessidade de haverem maneiras de possibilitar a inserção desta 

tecnologia, ou seja, o computador no cotidiano escolar destes professores. 

E tomando como base as recomendações da nova Lei de Diretrizes e Bases 

(LDB), onde a educação nacional propõe uma prática educacional adequada à 

realidade do mundo, ao mercado de trabalho e à integração do conhecimento. 

Podemos entender, então, que a utilização efetiva das tecnologias da informação e 
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comunicação na escola é uma condição essencial para inserção mais completa do 

cidadão nesta sociedade de base tecnológica. É importante diminuir a enorme 

distância que existe entre o que o mercado de trabalho pede e as habilidades e 

competências do profissional que está se formando. O mercado precisa de pessoas 

que pesquisem que questionem que saibam realizar suas atividades de forma 

autônoma, que tenham iniciativa, que sejam capazes de resolver problemas. A 

utilização das tecnologias, no mundo atual, está fortemente inserida em todas essas 

exigências de mercado. Além disso, nunca houve tanta informação e conhecimento 

disponíveis num espaço de tempo tão curto. 

Nesse sentido voltou-se a atenção para os professores que atuam como 

docentes nesta escola, tendo em vista responder o seguinte questionamento: Os 

professores que atuam no ensino regular possuem qualificação adequada para 

trabalhar com a utilização do computador? 

Dessa forma, tornou-se fundamental para responder a questão relacionada 

com a efetiva inserção dos computadores no processo educacional. Assim se iniciou 

o processo de pesquisa e à medida que se adentrou no espaço escolar outras 

questões foram se delineando.  

Percebeu-se com o acesso à escola a importância em se realizar essa 

pesquisa, uma vez que a questão da inserção dos computadores no processo 

educacional se constitui de extrema importância para o estudo dessa temática, bem 

como, o uso dos computadores, que ainda se encontra com pouca funcionalidade 

dentro das escolas municipais. 

Para proceder ao estudo sobre as dificuldades docentes no uso dos 

computadores na prática pedagógica escolar, na escola selecionada, foram 

realizadas pesquisas bibliográficas, a fim de conhecer autores que discutem a 

possibilidade de inserção, do mesmo na escola. 

Tivemos acesso também ao projeto político pedagógico da escola, onde 

observamos que nele não constam propostas que visem trabalhar a informática 

educativa, e dessa forma, que subsidiaram a análise da realidade brasileira e a local, 

a fim de conhecer detalhadamente a funcionalidade escolar e construir o aparato 

teórico necessário para a pesquisa de campo. 

As investigações bibliográficas em busca de informações documentais 

referentes à temática em estudo ocorreram através da aquisição de livros, assim 
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como em artigos retirados de sites da internet, ambicionando desta forma suprir a 

carência de materiais apresentados acerca do tema. 

No decorrer das leituras sobre os diversos autores podemos observar as 

diferentes concepções acerca da inclusão do uso do computador e as diversas 

abordagens que esta foi e é submetida, atentando para as suas necessidades e 

peculiaridades. 

Após a apreensão do material bibliográfico se iniciou o trabalho de campo 

sentindo-se a necessidade de investigar a formação dos professores que atuam 

como docentes, além de examinar de perto todo o processo. Nesse intento, utilizou-

se como abordagem a pesquisa qualitativa, apoiada na análise quantitativa dos 

dados coletados, uma vez que se entende que tais abordagens se complementam. 

A partir dos objetivos delineados mediante a abordagem qualitativa, elencou-

se o estudo de caso como procedimento que melhor corresponde às 

particularidades deste estudo. Segundo Lüdke e André (1986, p.17) “[...] o estudo de 

caso é sempre bem delimitado, devendo ter seus contornos claramente definidos no 

desenrolar do estudo”, permitindo retratar a realidade singular de forma completa e 

profunda. 

Conforme as características do estudo de caso (BOGDAN e BIKLEN, 1994), 

desenvolveram-se as técnicas apropriadas para proceder à coleta e registro dos 

dados, tais como a observação participante, a aplicação de questionários  aos 

professores, de modo a subsidiar a análise da realidade local. De posse dos dados 

coletados fez-se uma análise geral da situação comprovando-se o contraste entre 

teoria e prática. No decorrer da análise tomou-se o cuidado de não identificar os 

sujeitos da pesquisa mediante o uso de nomes fictícios. 

As técnicas para a coleta e registro dos dados utilizadas na pesquisa foram 

instrumentos importantes para culminar os resultados posteriores, uma vez que, 

levaram em consideração, os sujeitos da pesquisa, o tempo disponível para a 

elaboração da pesquisa, os recursos financeiros e humanos, dentre outros fatores 

que favoreceram a análise posterior dos dados coletados.  

Neste sentido, este estudo foi dividido em quatro capítulos: o primeiro 

delineando,o advento das tecnologias na educação, o segundo aborda o uso do 

computador como ferramenta pedagógica e o terceiro ressalta  as  políticas de 
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formação docente para utilização das TIC’s, o capítulo 4:  abordando a pesquisa de 

campo, a escola Pesquisada: Métodos e Abordagens. 

O primeiro capítulo deste trabalho designado: o advento das tecnologias na 

educação tem por objetivo relatar que, o início do processo de inserção das TIC’s no 

espaço educacional brasileiro, a partir de políticas publicas, ocorreu em 1971, sob 

discussões ocorridas no I Seminário sobre o Uso dos Computadores no Ensino de 

Física, promovido pela Universidade Federal de São Carlos (UFSCAR) em parceria 

com a University of Dartmouth (USA).  

As discussões ocorridas nesse evento possuíam como pauta, a questão de 

que o Brasil, naquele momento, passava por um processo de expansão econômica, 

a partir da modernização e melhoria de seu parque industrial, assim, necessitando 

de mão de obra qualificada para manipular as tecnologias que seriam adotadas 

nesse crescimento. 

O segundo capítulo designado: O uso do computador como ferramenta 

pedagógica, enfatiza o fato de que estamos vivenciando um momento de grandes 

transformações e avanços tecnológicos. A sociedade está mudando em um ritmo 

acelerado, surge à necessidade de contínua atualização em todas as esferas 

sociais, principalmente no âmbito escolar. Muitas formas de ensinar hoje, já não se 

justificam mais. As tecnologias, principalmente o computador adentram as salas de 

aula como uma ferramenta na mediação do processo de conhecimento. 

No terceiro capítulo, denominado de: Políticas de formação docente para a 

utilização das TIC’s, ressalta que, a formação de professores na área de informática 

na educação, vem acontecendo desde 1983, quando foram iniciadas as primeiras 

experiências de uso do computador nessa área. 

As políticas públicas de formação docente para o uso das TIC’s sempre 

estiveram atreladas àquelas que tratam da questão da inserção. 

No quarto capítulo denominado de: A pesquisa de campo: verificando a 

realidade docente quanto á utilização do computador, relata a pesquisa de campo 

realizada em uma escola pública municipal do município de Tracuateua-pá. 

Focalizando o local e as fontes de informações do estudo. 

No decorrer do capítulo serão explanados dados qualitativos e quantitativos 

da pesquisa de campo, apontando-se as contradições entre o discurso e a prática 

vivenciada pelos professores da instituição. 
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Vale ressaltar que, procuramos refletir ao máximo sobre os resultados do 

trabalho, apontando os avanços e as dificuldades e seus  anseios encontradas pelos 

professores na sua prática pedagógica quanto ao uso do computador. 

Assim, a principal proposta é de utilizar essa tecnologia (computador) no 

espaço escolar como vetor de inclusão social e de integrador de diferentes 

iniciativas no campo da informática. Para isso, é preciso também integrar o professor 

como ponto importante do processo de dotar as escolas de novas tecnologias. 

Ensinando-o a utilizá-las de maneira autônoma e motivá-los a aderir ás novas 

propostas, impedindo que o computador seja visto como um vilão, que ocupa o 

papel do professor. 

Para isso, postam-se como intentos deste trabalho chamar a atenção do 

professor para sua forma de praticar a docência, haja vista, o processo educacional 

se dá hoje de forma mais mediática, não cabe mais ao professor ensinar por si só 

ele, é o mediador, e um mediador tem que estar preparado para as novas  forma de 

realizar a docência de forma segura. 

Onde, para o procedimento da pesquisa de campo, aplicamos um 

questionário investigativo com a intenção de buscar respostas as nossas 

inquietações acerca do fato de compreender como os professores da E.M.E.F. 

Raimundo Pinheiro de Melo utilizam o computador como ferramenta pedagógica em 

sala de aula. 

Conforme (MARCONI; LAKATOS, 1999, P.100) O questionário é um 

instrumento desenvolvido cientificamente, composto de um conjunto de perguntas 

ordenadas de acordo com um critério predeterminado, que deve ser respondido sem 

a presença do entrevistador. 

O questionário foi elaborado com 12 perguntas com o propósito de conhecer 

um pouco mais do professor e seu modo de pensar o ensino munido de aparatos 

tecnológicos sem pretensão de apresentar respostas conclusivas, mas de 

compreender como os profissionais da educação convivem com esses dilemas, de 

enfrentar a realidade da "nova" sala de aula: os professores atuantes na docência há 

10, 15 e até 24 anos, sobre temas relacionados à Informática na Educação. 

Outro passo foi á apresentação de uma pequena palestra de cunho 

informativo, onde abordamos temas relacionados á informática educativa e alguns 

exemplos de como se utilizar o computador aliado á sua prática docente diária, 
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independente da disciplina a ser trabalhada para que estes possam ter um 

entendimento sobre o uso do computador em suas aulas e levá-los a refletir sobre 

seu trabalho neste novo paradigma que vive a educação brasileira, e também como 

forma de levá-los a querer inovar suas práticas, ao ponto de que haja mudanças nas 

escolas e na educação de modo geral.  

Durante a palestra fizemos algumas fotos, com a permissão do público alvo, 

os professores, com a intenção de dar uma visualização mais clara do que 

propomos. 

De acordo com os estudos realizados sobre as Dificuldades Docentes na 

Utilização do Computador como Ferramenta Pedagógica na referida escola, 

pudemos observar que existem também aqueles professores, que se mostram 

relutantes á utilização desta ferramenta tecnológica, e demonstram medo, talvez  de 

ser substituído por ela que chegam ao ponto de se achar incapaz de aprender á 

manuseá-la. 

Dessa forma, percebe-se que ainda é preciso avançar muito para que a 

educação mostre resultados positivos nessa nova tendência no ensino deste 

Município.  Pois os dados disponíveis mostram que, infelizmente, ainda é muito 

incipiente a formação de professores com a perspectiva de criação de competências 

no uso das tecnologias na escola.  E com relação à formação continuada, ou seja, à 

atualização daqueles profissionais que já estão atuando na docência, 

aparentemente nós temos avanços um pouco mais concretos, mais no ponto de 

vista de um modo geral chega a ser  insipiente .  

Vale ressaltar que, procuramos refletir ao máximo sobre os resultados do 

trabalho, apontando os avanços e as dificuldades encontradas pelos professores na 

sua prática pedagógica como parte fundamental no ensino deste país. 

Espera-se que este estudo contribua com o trabalho dos profissionais da 

escola investigada a fim de que haja a implementação de projetos de inserção dos 

computadores no cotidiano  escolar ,  em especial o da escola examinada, e venha a 

ser uma realidade e não apenas mais um dado estatístico nos documentos das 

Secretarias de Educação, conforme as mesmas anunciam, as quais devem avaliar o 

processo de maneira crítica para não reproduzirem discursos e documentos 

falaciosos representativos do real. 
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2 O ADVENTO DAS TECNOLOGIAS NA EDUCAÇÃO 

 

Neste capítulo buscou-se reconstruir a história de inserção dos computadores 

no Brasil desde o século XX, enfatizando, sobretudo a partir dos anos 70 a questão 

da inserção das TIC’s no espaço educacional brasileiro. 

Para esse fim resgatou-se as ideias de alguns autores no que respeita ao 

processo de inserção, assim como aos que se referem à formação de conceitos a 

cerca do tema, atentando para a formação de práticas pedagógicas, a fim de 

desvelar os caminhos que propiciem a inserção dos computadores na educação 

com os objetivos que estimularam a implementação de tais políticas. 

O início do processo de inserção das TIC’s no espaço educacional brasileiro, 

a partir de políticas publicas, ocorreu em 1971, sob discussões ocorridas no I 

Seminário sobre o Uso dos Computadores no Ensino de Física, promovido pela 

Universidade Federal de São Carlos (UFSCAR) em parceria com a University of 

Dartmouth (USA).  

Dentro dessa ótica, Moraes (1997, p.19) revela que: 

 
A Política Nacional de Informática no início dos anos 70 tinha por objetivo: 

[...] fomentar e estimular a informatização da sociedade brasileira, voltada 

para a capacitação científica e tecnológica capaz de promover a autonomia 

nacional, baseada em princípios e diretrizes fundamentados na realidade 

brasileira e decorrentes das atividades de pesquisas e  da consolidação da 

indústria nacional.  

 

De acordo com Moraes, a política nacional de informática no início dos anos 

70, se deu com o objetivo de informatizar a sociedade brasileira capaz de promover 

mudanças significativas na formação e aprimoramento da produção cientifica e 

tecnológica para o crescimento econômico e o desenvolvimento intelectual. 

 

2.1 OS PRIMEIROS ESTUDOS SOBRE A INFORMÁTICA NA EDUCAÇÃO DO BRASIL 

 

Os primeiros estudos sobre informática na educação começaram a ocorrer 

nos anos de 1981 e 1982, respectivamente, onde ocorreram dois eventos de suma 

importância para esse debate: O I Seminário Nacional de Informática na Educação, 
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realizado na Universidade de Brasília (UNB) e o II Seminário Nacional de Informática 

na Educação, realizado na Universidade Federal da Bahia (UFBA). 

Almeida (2009, p.34) enfatiza a importância desses eventos ao afirmar que 

deles: “[...] nasceu [...] a proposta de montagem do projeto EDUCOM.”  

É importante ressaltar que os seminários I e II que discutiu sobre a informática 

na educação foram os percussores e a partir daí surgiu a ideia de criação do projeto 

EDUCOM, que proporcionou a criação ambientes colaborativos de aprendizagem no 

país. 

Projetos modestos, controlados, e sediados em universidades, tendo como 

centros experimentais escolas de 2º Grau, deveriam ser implantados em cincos 

regiões do Brasil. O Projeto EDUCOM começou a ser estruturado em 1983, com a 

criação de uma comissão especial, vinculada a SEI, cujo objetivo era mobilizar as 

universidades brasileiras para a criação de centros-piloto, nas cinco regiões 

geográficas do país. 

Dessa maneira, o projeto tomou como base teórica as discussões ocorridas 

nos seminários realizados em Brasília e Salvador, em consonância com a criação do 

Centro de Informática do MEC (CENIFOR). Inicialmente, o EDUCOM foi 

desenvolvido em cinco centros-piloto, nas seguintes universidades: Universidade 

Federal de Pernambuco (UFPE), na Universidade Federal de Minas Gerais e na 

Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), na Universidade Federal do Rio 

Grande do Sul (UFRGS) e na Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP) 

Esses centros foram responsáveis pela elaboração de estudos, diretrizes, 

bem como a capacitação de técnicos e professores que iriam atuar no ensino de 2º 

grau de suas localidades. 

Moraes (1997, p.23) afirma que:  

 

Outra diretriz relevante norteadora da implantação dos centros-piloto do 

Projeto EDUCOM foi à adoção de metodologia de planejamento 

participativo na organização, realização e avaliação das experiências de 

informática na educação no Brasil. Isto implicou, quando necessário e 

oportuno, em consulta e envolvimento de representantes da comunidade 

técnico-científico nacional, compreendendo também professores das 

secretarias de educação, bem como da equipe técnico-administrativa, 

tentando-se evitar marginalizações e possíveis discriminações. 
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O Projeto EDUCOM conseguiu ser desenvolvido até 1985 sem maiores 

dificuldades, contudo, a partir da redemocratização do país, houve mudanças na 

estrutura administrativa do MEC, o que ocasionou ao programa algumas alterações, 

e como nos descreve, Tavares (2002, p.03) 

“O relatório da avaliação afirma que o projeto EDUCOM cumpre suas metas 

de acordo com os recursos que possui, não podendo fazer mais devido à 

inconstância do apoio governamental e pela não renovação das bolsas de estudo do 

CNPQ”. Após a reabertura política, novas ideias e personagens fizeram parte do 

contexto educativo brasileiro, dessa forma, os projetos foram modificados ou 

extintos, isso aconteceu com o Projeto EDUCOM que uniu-se ao projeto responsável 

pela formação de professores para uso das TIC, denominado FORMAR, originando 

o Programa de Ação Imediata em Informática na Educação (PAIE) que estabeleceu 

entre suas diretrizes: 

[...] a realização de concursos anuais de "software" educacionais brasileiros, a 

implantação de centros de informática no ensino fundamental e médio, a realização 

de pesquisas e um novo incremento ao Projeto EDUCOM, além da realização de 

cursos de especialização em Informática Educativa, destinados a professores e 

técnicos das secretarias de Educação e colégios federais de ensino técnico [...] 

(BRASIL, 1994, p.14). As ações do PAIE duraram apenas quatros anos, pois 

no início da década de 90 é estruturado o Programa Nacional de Informática 

Educativa (PRONINFE), a partir das: [...] recomendações da Jornada de Trabalho de 

Informática na Educação: Subsídios para Políticas - realizada, em novembro de 

1987 em Florianópolis- SC - e da Jornada de Trabalho Luso Latino-Americana de 

Informática na Educação, realizada em Petrópolis-RJ, em maio de 1989. 

(BRASIL, 1994, p.10). Em seu documento de criação, o Projeto PRONINFE 

apresentou como objetivos: I -Apoiar o desenvolvimento e a utilização de tecnologias 

de informática educativa nas áreas de ensino de 1º, 2º e 3º graus e de educação 

especial; II - Fomentar o desenvolvimento de infraestrutura de suporte junto aos 

diversos sistemas de ensino do país; III- Promover e incentivar a capacitação de 

recursos humanos no domínio da tecnologia de informática educativa; IV - Estimular 

estudos e pesquisas de aplicações da informática no processo de ensino-

aprendizagem e disseminar os resultados junto aos sistemas de ensino, contribuindo 
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para a melhoria de sua qualidade, a democratização de oportunidades e 

consequentes transformações sociais, políticas e culturais da sociedade brasileira; 

 V - Acompanhar e avaliar planos, programas e projetos voltados para o uso do 

computador nos processos educacionais. (BRASIL, 1991, p.11). 

Dessa forma, podemos perceber que o projeto deu certo, e trouce 

transformações sociais, políticas e culturais para a  sociedade brasileira 

Durante grande parte dos anos 90 o PRONINFE determinou as diretrizes para 

a informática na educação, inclusive servindo de base, a partir de suas conquistas e 

experiências, para a criação do seu substituto, o Programa Nacional de Informática 

na Educação (PROINFO) em 09 de abril de 1997, a partir da portaria nº 522/97 do 

Ministério da Educação e do Desporto, assinada pelo então Ministro Paulo Renato 

Souza, com a finalidade de disseminar o uso pedagógico das tecnologias de 

informática e telecomunicações nas escolas públicas de ensino fundamental e médio 

pertencentes às redes federais, estaduais e municipais. 

Conforme as diretrizes do MEC (1997) na primeira etapa do programa cerca 

de 6 mil escolas seriam beneficiadas, que correspondia a cerca de 44,8 mil escolas 

públicas brasileiras com mais de cento e cinquenta alunos. O Conselho Nacional de 

Secretários Estaduais de Educação (CONSED) decidiu que os computadores 

adquiridos pelo MEC seriam distribuídos aos estados de forma proporcional ao 

número de alunos matriculados em escolas públicas de 1° e 2° graus, com o mínimo 

de 150 alunos e com base no contexto de colaboração entre instituições (Governo, 

Estados e Municípios) e as diretrizes estratégicas seriam: 

[...] subordinar a introdução da informática nas escolas a objetivos 

educacionais estabelecidos pelos setores competentes; condicionar a instalação de 

recursos informatizados à capacidade das escolas para utilizá-los; promover o 

desenvolvimento de infraestrutura de suporte técnico de informática no sistema de 

ensino público; estimular a interligação de computadores nas escolas públicas, para 

possibilitar a formação de uma ampla rede de comunicações vinculada à educação 

(MEC, 1997, p.05). 

Essa primeira etapa do PROINFO ocorreu entre os anos de 1997 e 2007, 

quando, em 12 de dezembro de 2007, durante a gestão do presidente Luís Inácio 

Lula da Silva (LULA), ocorreram algumas modificações no programa, entre elas a 

alteração da nomenclatura, pois, o que até então era denominado Programa 
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Nacional de Informática na Educação (PROINFO), passou a ser designado por 

Programa Nacional de Tecnologia Educacional (PROINFO INTEGRADO), essas 

mudanças ocorreram a partir do decreto Nº 6.300/2007 (BRASIL, 2007). Apesar de 

manter suas bases na primeira fase do PROINFO, são visíveis algumas alterações 

realizadas no PROINFO INTEGRADO, o primeiro ponto é a questão da área de 

abrangência, deixando de ser apenas para escolas públicas urbanas e acolhendo as 

escolas públicas da zona rural, assim, tendo como objetivo “promover o uso 

pedagógico das tecnologias de informação e comunicação nas escolas de educação 

básica das redes públicas de ensino urbanas e rurais” (BRASIL, 2007). 

O segundo ponto é o foco no fortalecimento da formação continuada dos 

docentes, como podemos observar no terceiro objetivo do programa: “III - promover 

a capacitação dos agentes educacionais envolvidos nas ações do Programa” 

(BRASIL, 2007). 

De acordo com Bielschowsky (2009, p.03) “as ações desse PROINFO 

INTEGRADO, são regidas a partir de três grandes áreas: A primeira trata a questão 

da Infraestrutura em TIC para escolas.” Isso ocorre, a partir da disponibilização de 

laboratórios, com computadores conectados em rede, que servirão de apoio 

pedagógico aos docentes e alunos, ainda, através da disponibilização de Projetores 

PROINFO (computadores integrados projetores de imagem) e dos Laptops Um 

computador por Aluno (UCA). Com relação estruturação de laboratórios, a partir de 

dados da SEED, é constatado que até o ano de 2010, foram entregues 37.500 

laboratórios para escola de zona rural, 72.075 laboratórios para escola de zona 

urbana, totalizando assim, 109.757 laboratórios entregues em treze anos de projeto, 

(MEC, 2011b). Na segunda grande área é tratada a questão da Formação 

Continuada dos docentes e gestores escolares. 

Essa ação ocorre em conjunto com as unidades educacionais e o NTE, no 

desenvolvimento de propostas no formato de cursos de formação continuada, tais 

como, o curso de aperfeiçoamento em Tecnologias Educacionais e o Programa 

Mídias na Educação. A terceira grande área é a Convergência de Conteúdos Digitais 

presentes em outras políticas públicas, tais como o Canal TV Escola, o RIVED, o 

Portal do Professor e o Banco Internacional de Objetos Educacionais, no sentido de 

aproveitarem todos os conteúdos educacionais produzidos pelo MEC na formação 

continuada dos professores e gestores educacionais. 
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O PROINFO INTEGRADO exerce um papel importante atualmente na 

inserção das TIC na educação brasileira, principalmente a nível básico, pois ele é o 

programa que tanto, possibilita a inserção das tecnologias na educação, quanto 

proporciona a capacitação dos professores e gestores para utilizarem-se das 

mesmas. Contudo, ele não é política pública para tecnologias na educação, mais 

recente, em 2007, o governo Federal iniciou o Projeto Um Computador por Aluno 

(UCA), cujo objetivo é “ser um projeto Educacional utilizando tecnologia, inclusão 

digital e adensamento da cadeia produtiva comercial no Brasil” (MEC, 2011a).  

Esse projeto pretende massificar a utilização das TIC no espaço escolar, a 

partir da distribuição de laptops educacionais aos alunos da rede pública brasileira 

de ensino. 

O Projeto UCA iniciou suas atividades a partir da escolha de cinco escolas 

brasileiras, para realização de teste sobre aplicabilidade pedagógica, adequação e 

configuração dos laptops, para tal proposta três fabricantes doaram modelos dos 

laptops educacionais. Esse pré-projeto foi desenvolvido até o ano de 2010, quando 

iniciou a fase denominada “Piloto”, onde ocorreu ampliação do número de escola 

para 300 unidades e passou a capacitar os professores e gestores para a utilização 

laptops em suas práticas educativas.  

De acordo com os autores citados no texto de introdução da temática 

abordada, a introdução do trabalho referencia o processo de inserção da informática 

educacional no Brasil, que foi pensado como políticas públicas, onde em 1971, 

aconteceu o l Seminário para fomentar a discussões sobre o uso do computador no 

ensino de física, promovido pela Universidade Federal de São Carlos (UFSCAR), em 

parceria com a University of Dartmouth (USA). 

As discussões ocorridas nesse evento possuíam como pauta, a questão de 

que o Brasil, naquele momento, passava por um processo de expansão econômica, 

a partir da modernização e melhoria de seu parque industrial, assim, necessitando 

de mão de obra qualificada para manipular as tecnologias que seriam adotadas 

nesse crescimento. 

Vivemos numa época em que as mudanças estão acontecendo de forma mais 

acelerada em todos os ambientes que permeiam a sociedade. Com a educação não 

é diferente, pois ela é um ambiente social onde ocorre a sistematização do 

conhecimento formal.  
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São diversas as propostas pedagógicas, as reestruturações no projeto político 

pedagógico e nos currículos, no material didático, na demanda de alunos, enfim, 

ações para que a educação acompanhe o ritmo da evolução e atenda toda a 

comunidade escolar com qualidade. 

Nas propostas pedagógicas, o uso das tecnologias na educação é um dos 

fatores que propõe facilitar a busca por novos conhecimentos e informações nos 

ambientes sociais. Com efeito, as escolas são estimuladas a adotar um recurso 

importante às séries iniciais: o uso do computador em sala de aula, que passou a 

ser ferramenta de auxílio na construção do conhecimento, desenvolvendo nos 

alunos o raciocínio lógico matemático, a capacidade de concentração, coordenação 

motora fina, criatividade, orientação espacial, através dos editores de texto, de 

apresentação, jogos interativos, entre outros, que favorecem a aprendizagem ativa. 

Nesta perspectiva, a informática na educação deve promover uma 

aprendizagem que propicie a interação construtiva do aluno com o computador e o 

educador. 

Atualmente, não há como viver alheio à utilização da informática. Isso 

significa que a escola deve dispor de outros recursos existentes na sociedade e 

preparar a criança para viver nas exigências do século XXI. 

Valente (1996, p.129) nos orienta que: 
 

A educação escolar e o professor que a ministrar não tem, no geral um 
referencial de mundo que se compatibiliza com a realidade circundante e 
com seus possíveis avanços. O espaço educacional parece imune, 
preservado desses avanços, mantendo o velho, pela indiferença às 
mudanças do meio. 

 

De acordo com Valente 1996, o processo de ensino-aprendizagem esta 

exigindo do professor cada vez mais; Dedicação, conhecimento e atualização, no 

mundo contemporâneo, essas exigências tem cobrado um novo método ou nova 

prática que possibilite ao professor trabalhar os conteúdos ministrados de uma forma 

dinâmica, eficiente e prazerosa. E nos remete a analisar e buscar, mostrando como 

o computador vem fascinando o mundo com sua praticidade e eficiência sem 

invalidar o que poderia ser chamado de ultrapassado. 

Nesse contexto abordaremos também os esforços que o Governo Federal 

tem realizado para garantir uma educação de qualidade. Fazendo com que os 

educadores possam se formar e ou continuar sua formação através de programas 

educacionais criados no intuito de ampliar os horizontes frente a esse desafio. 



28 

 

Contudo, os programas educacionais como: Proinfo, e-Proinfo, Plataforma Freire, 

portal do professor, universidade aberta e outros destinados aos professores, é de 

suma importância para garantia de que as tecnologias de informação e comunicação 

(TIC’s) permaneçam nesse cenário. 

A utilização da informática na área da educação é mais complexa do que a 

utilização de outro recurso didático conhecido até o momento, sendo muito diferente 

em função da diversidade dos recursos disponíveis. Com ela, é possível se 

comunicar, pesquisar, criar desenhos, efetuar cálculos, simular fenômenos, e muito 

outras ações. Nem um outro recurso didático possui tantas funções, além de ser o 

recurso tecnológico mais utilizado em todas as áreas do mercado de trabalho. 

Conforme citado em Valente (2005, p. 3) 

 

“A introdução do computador na educação tem provocado uma verdadeira 
revolução na nossa concepção de ensino e de aprendizagem”. A introdução 
do computador nas escolas provocou questionamentos dos métodos e da 
prática educacional, provocando insegurança em alguns professores. 

 

Sabe-se que, o computador pode ser um importante recurso para a 

transmissão do conhecimento, no entanto, a informática em sala de aula não deveria 

ser uma disciplina, e sim, um recurso para auxiliar nas demais disciplinas 

curriculares, sendo aplicado nas mais diversas situações. Deste modo, de acordo 

com Souza (2005, p.2), “o uso da informática em educação não significa a soma de 

informática e educação, mas a integração dessas duas áreas.” 

Nesse trecho o autor nos leva a refletir sobre o pensamento de fragmentação 

do uso da informática na educação, e que deve ser pensado de forma integrada. 

Dentro deste enfoque, a escola e o professor têm a função de possibilitar o 

conhecimento, através de modos criativos, com a utilização de ferramentas, como 

por exemplo, o computador. E nesta nova forma de educação está presente a 

necessidade de professores melhor qualificados, que possibilitem aos alunos a 

construção e compreensão do conhecimento nas áreas afins. 
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3 O USO DO COMPUTADOR COMO FERRAMENTA PEDAGÓGICA 

 

Neste capítulo, de acordo com autores como ALMEIDA, M, E, ALMEIDA, F, 

J., que discorrem sobre a importância do uso do computador como ferramenta 

pedagógica na educação, e as formas como esta ferramenta pode ser utilizada pelos 

docentes, a contribuição que este pode trazer para uma maior vinculação entre os 

contextos de ensino e as culturas que se desenvolvem também fora do âmbito 

escolar. A forma como a escola precisa compreender e incorporar a linguagem 

virtual aliada ao computador. 

Estamos vivenciando um momento de grandes transformações e avanços 

tecnológicos. A sociedade está mudando em um ritmo acelerado, surge à 

necessidade de contínua atualização em todas as esferas sociais, principalmente no 

âmbito escolar. Muitas formas de ensinar hoje, já não se justificam mais. As 

tecnologias, principalmente o computador e a Internet adentram as salas de aula 

como uma ferramenta na mediação do processo de conhecimento. 

A escola precisa compreender e incorporar a linguagem virtual aliada ao 

computador conectado a Internet, e integrar esta tecnologia de forma inovadora 

como fonte de pesquisa e ferramenta de trabalho, tornando-a um elemento que 

poderá contribuir para uma maior vinculação entre os contextos de ensino e as 

culturas que se desenvolvem também fora do âmbito escolar. 

O computador e a Internet enquanto ferramentas pedagógicas, quando bem 

utilizados, poderão oferecer maior subsídio para uma nova postura na ação docente. 

Neste aspecto entende-se que os professores são sujeitos dos saberes e 

mediadores de toda ação pedagógica que ocorre no interior da escola, por esta 

razão, necessitam apropriarem-se das novas tecnologias, não apenas para motivar 

os alunos, mas para compreender o processo ativo e dinâmico que ocorre nessa 

interação entre o homem e a máquina. 

É neste contexto de contínuas mudanças que o professor necessita mais do 

que nunca, orientar os alunos sobre onde e como buscar a informação. Saber propor 

questões de pesquisas, discutir e analisar criticamente as informações e as imagens 

que são veiculadas nas mídias e transformá-las em conhecimento para atingir os 

objetivos educacionais: aluno crítico, autônomo, curiosos, pesquisador, motivado, 

etc. 
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O desenvolvimento das atividades fundamentou-se em duas bases: ensinar 

os Professores a utilizar primeiramente os equipamentos disponíveis, vencer o 

medo, a insegurança, e o entendimento e reflexão de novas práticas de ensino 

aprendizagem. Que leva ao desenvolvimento do ser humano envolvendo 

conhecimento, sensibilidade, competências, atitudes e valores, bem como, ao 

debate, a pesquisa, ao diálogo, opinião, pois que a tecnologia não tem fim em si  

mesma, possui apenas valor relativo, ou seja, facilita o docente a alcançar os fins da 

educação. 

Analisar as principais ações dos profissionais envolvidos neste contexto se 

faz necessário. Para atingir este objetivo, desenvolveu-se uma fundamentação 

teórica relativa à questão da formação do professor a partir da observação e coleta 

de dados sobre o que pensa o professor sobre o uso do computador no processo de 

ensino e aprendizagem, e identificar o interesse e a disponibilidade do professor 

para participar de Oficinas/Laboratório desenvolvidas com a colaboração de outros 

profissionais. 

O uso do computador na escola poderá contribuir para uma maior vinculação 

entre os contextos de ensino e as culturas que se desenvolvem também fora do 

âmbito escolar. E o uso dessa ferramenta conectado a internet por crianças, 

adolescentes e jovens sem orientação contextualizada, fora do ambiente escolar, 

passa a ser um ponto negativo á escola e a família, e pode vir a refletir na formação 

intelectual e cultural dos indivíduos de forma a comprometer todo um trabalho 

pedagógico. 

Sendo assim, neste aspecto entende-se que os professores são sujeitos dos 

saberes e mediadores de toda ação pedagógica que ocorre no interior da escola, por 

esta razão, necessitam apropriarem-se das novas tecnologias, não apenas para 

motivar os alunos, mas para compreender o processo ativo e dinâmico que ocorre 

nessa interação entre o homem e a máquina. 

Quando se fala em informática na educação, é preciso considerar a proposta 

pedagógica da escola. Todas as pessoas envolvidas no processo educacional 

precisam debater e definir como será a utilização da informática na escola e qual 

seu objetivo, considerando os interesses e as exigências da comunidade e da 

sociedade: 

 



31 

 

TAJRA,(2000 p 66) afirma que: 

A importância da utilização da tecnologia computacional na área 
educacional é indiscutível e necessária, seja no sentido pedagógico, seja no 
sentido social. Não cabe mais à escola preparar o aluno apenas nas 
habilidades de linguística e  lógico- matemática, apresentar o conhecimento 
dividido em partes, fazer do professor o grande detentor de todo o 
conhecimento e valorizar apenas a memorização. Hoje, com o novo 
conceito de inteligência, em que podemos desenvolver as pessoas em suas 
diversas habilidades, o computador aparece num momento bastante 
oportuno, inclusive para facilitar o desenvolvimento dessas habilidades – 
lógico-matemática, linguística, interpessoal, intrapessoal, espacial, musical, 
corpo- cinestésica, naturista e pictórica  
 

Segundo a autora, a inserção do uso do computador nas atividades 

educacionais, desde que com os objetivos ao qual ele foi proposto pela  

Universidade Federal Rio de Janeiro (UFRJ) em 1966, na Universidade Federal do 

Rio Grande do Sul (UFRGS), a partir de 1973 e na Universidade Estadual de 

Campinas (UNICAMP) - a partir de 1975. Os estudos e pesquisas na UNICAMP 

avançaram, ainda mais, a partir da visita de Seymour Papert e Marvin Minsky a 

instituição em julho de 1975 e a ida de pesquisadores brasileiros ao Massachusetts 

Institute Technology (MIT), em 1976, para início dos primeiros estudos e projetos 

utilizando computadores na educação (MORAES, 1997). Em 1980, o MEC iniciou 

consultas à comunidade técnico-científica brasileira, com a intenção de ampliar a 

discussão e consolidar um programa nacional de informática na educação 

fortalecido. A partir da ampliação, tanto do escopo de pesquisas, quanto de 

pesquisadores, as universidades sentiram a necessidade de criarem centros de 

estudos para questão da informática na educação brasileira. Dessa maneira, a 

UFRGS, institui o Laboratório de Estudos Cognitivos (LEC/UFRGS) e a UNICAMP 

criou o Núcleo Interdisciplinar de Informática Aplicada a Educação 

(NIED/UNICAMP). 

Segundo Masetto (2000. p.144) afirma: 
 
É importante não nos esquecermos de que a tecnologia possui um valor 
relativo: ela somente terá importância se for adequada para facilitar o 
alcance dos objetivos e se for eficiente para tanto” . Haverá necessidade de 
se discutir e analisar as estratégias de mediação pedagógica na utilização 
das novas tecnologias.  

 

Referindo-se ao planejamento e a prática docente, Moran (2000, p.32) nos 

lembra que cada docente pode encontrar sua forma mais adequada de integrar as 

novas tecnologias e os procedimentos metodológicos, mas também é muito 
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importante, além de aprender a explorar todas as possibilidades que as tecnologias 

oferecem que o educador aprenda dominar as formas de comunicação 

interpessoal/grupal e as de comunicação audiovisual/telemática. Teremos que ter 

clareza de que a educação escolar neste momento necessita incorporar uma 

aprendizagem que venha atender às exigências necessárias desta nova sociedade 

de informação, onde o mundo do trabalho exige indivíduos cada vez mais 

talentosos, criativos que saibam analisar, projetar e produzir conhecimentos. 

E este novo contexto, vem permeado de diferentes pressupostos e novas 

teorias, denominado de paradigma emergente, o que Morais (1997), definiu como 

alianças entre as diferentes abordagens: Construtivista, Interacionista, sociocultural 

e transcendente. 

Para Moran (2000, p.86-87) ao desenvolver uma análise sobre um paradigma 

inovador denominado por educadores como paradigma emergente como: “a busca 

da visão de totalidade no enfoque da aprendizagem e o desafio da superação da 

reprodução do conhecimento”, deixa claro que é também importante educar para o 

uso democrático, mais progressista e participativo das tecnologias para que facilitem 

as possíveis manipulações para o uso educativo das TIC’s. Mas o maior desafio 

hoje, é a busca de uma abordagem que possibilite a aproximação de referenciais 

que supere a fragmentação e reprodução do conhecimento, uma prática pedagógica 

que torne o indivíduo sujeito ativo do processo de ensino e  aprendizagem. Uma 

abordagem progressista de ensino, instrumentalizada pela tecnologia de forma 

inovadora. 

Neste novo contexto da sociedade de informação, para atender as exigências 

e cumprir os novos papéis que lhe estão sendo destinados na formação de 

indivíduos aptos a enfrentar e responder a estas demandas, o professor deverá 

estar em permanente reflexão a respeito da educação que recebe e transmite. 

Para Masetto (2000 p.142). 
 
O papel do professor e do aluno assume uma nova dimensão: O professor 
assume uma nova atitude. Embora, uma vez ou outra, ainda desempenhe o 
papel de especialista que possui conhecimentos e/ou experiências a 
comunicar, no mais das vezes desempenhará o papel de orientador das 
atividades do aluno, de consultor, de facilitador da aprendizagem de alguém 
que pode colaborar para dinamizar a aprendizagem do aluno, 
desempenhará o papel de quem trabalha em equipe, junto com o aluno, 
buscando os mesmos objetivos: uma palavra desenvolverá o papel de 
mediação pedagógica. 
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Este capítulo faz uma síntese de renomados autores como: Masetto (2000. 

p.144):, Morais (1997), Moran (2000, p.32) sobre o uso do computador na escola 

como ferramenta pedagógica e contribuem mais ainda, ao sintetizar também sobre o 

uso do computador conectado a internet, que é onde encontram-se conteúdos que 

possibilitam a interação interdisciplinar para o novo modelo de educar partindo deste 

princípio, e tenta de toda forma fazer com que os profissionais da educação possam 

refletir a cerca da contribuição que esta ferramenta associada a prática pedagógica, 

pode  proporcionar ao professor em sua prática do dia-a-dia com seus alunos. 

A citação a cima é clara e concisa, onde o autor fala sobre a realidade da 

sociedade atual, levando-nos a refletir sobre o papel do professor moderno ou o 

professor atual. Onde podemos avaliar as diferenças da nova concepção de ser 

professor, da nova sala de aula, em que o professor deve desempenhar com 

sabedoria o papel de facilitador para a aprendizagem do aluno tendo em vista que 

os objetivos devem basear-se na mediação pedagógica visando o aprendizado mais 

dinâmico. 

A utilização da informática na área da educação é mais complexa do que a 

utilização de outro recurso didático conhecido até o momento, sendo muito diferente 

em função da diversidade dos recursos disponíveis. Com ela, é possível se 

comunicar, pesquisar, criar desenhos, efetuar cálculos, simular fenômenos, e muito 

outras ações. Nem um outro recurso didático possui tantas funções, além de ser o 

recurso tecnológico mais utilizado em todas as áreas do mercado de trabalho. 

Conforme citado em Valente (2005, p. 3) “A introdução do computador na educação  

tem provocado uma verdadeira revolução na nossa concepção de ensino e de 

aprendizagem”. A introdução do computador nas escolas provocou questionamentos 

dos métodos e da prática educacional, provocando insegurança em alguns 

professores. 

Na citação acima, o autor nus remete a analisar sobre as práticas docentes 

utilizadas em sala de aula ainda hoje  nesse novo contexto educacional em que a 

sociedade vem vivenciando nas ultimas décadas e fala também sobre a revolução 

que a introdução dos computadores vem provocando na concepções de ensino e 

aprendizagem chegando a causar medo em alguns professores. 

Sabe-se que, o computador pode ser um importante recurso para a 

transmissão do conhecimento, no entanto, a informática em sala de aula não deveria 
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ser uma disciplina, e sim, um recurso para auxiliar nas demais disciplinas 

curriculares, sendo aplicado nas mais diversas situações. Deste modo, de acordo 

com Souza (2005, p.2), “o uso da informática em educação não significa a soma de 

informática e educação, mas a integração dessas duas áreas.” 

Nesse trecho o autor nos leva a refletir sobre o pensamento de fragmentação 

do uso da informática na educação, e que deve ser pensado de forma integrada se 

tornando fácil trabalhar de forma interdisciplinar. 

Dentro deste enfoque, a escola e o professor têm a função de possibilitar o 

conhecimento, através de modos criativos, com a utilização de ferramentas, como 

por exemplo, o computador. E nesta nova forma de educação está presente a 

necessidade de professores melhor qualificados, que possibilitem aos alunos  a 

construção   e  compreensão  do  conhecimento  nas áreas afins. 

Valente(1999, p.23) afirma que, 

 

Observando professores desenvolvendo atividades de uso do computador 
com alunos, tem mostrado que os professores, frequentemente não têm 
uma compreensão mais profunda do conteúdo que ministram e essa 
dificuldade impede o desenvolvimento de atividades que integram. A 
utilização da informática, nos diversos setores da sociedade atual já é  uma 
realidade e cresce a cada dia”. 

 

Segundo Valente ainda existem professores que pensam de forma retrógada 

ao ponto de ignorar os benefícios que o uso do computador traz para 

desenvolvimento de suas práticas e para o aprendizado do aluno, por se tratar de 

uma ferramenta que possibilita a interação simultânea para alunos e educadores. 

O mesmo ocorre, de maneira bastante significativa, nas escolas tanto 

públicas quanto privadas, visando suprir uma necessidade natural provocada pela 

evolução tecnológica. Em virtude da quantidade e variedade de software e sites  

educacionais, levando em consideração as diferentes modalidades de uso do 

computador, percebe-se o quanto este pode ser útil no processo de ensino-

aprendizagem. No entanto, a implantação de informática na educação deve ser 

acompanhada de mudanças na escola como um todo, que tenham como finalidade 

adequar a escola às transformações que vem ocorrendo em toda a sociedade. 
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4 AS POLÍTICAS DE FORMAÇÃO DOCENTE PARA UTILIZAÇÃO DAS TIC’s 

 
Este capítulo fala sobre como formação de professores na área de informática 

na educação, vem acontecendo desde 1983, quando foram iniciadas as primeiras 

experiências de uso do computador nessa área. Essa formação tem sido baseada 

em diversas abordagens que foram utilizadas ao longo desses quinze anos e que 

apresentam características distintas, ditadas pela necessidade de formação de 

profissionais qualificados, pelas limitações técnicas e financeiras, pelo nível de 

conhecimento que os pesquisadores dispõem e pelo interesse desses 

pesquisadores em elaborar e estudar novas metodologias de formação. 

A primeira abordagem pode ser caracterizada como mentorial e foi utilizada 

durante o início do projeto EDUCOM. Uma segunda foi elaborada para atender à 

demanda da disseminação da informática nos Centros de Informática na Educação 

(CIEds) e pode ser caracterizada como a massificação da formação, como 

aconteceu nos diversos cursos FORMAR e está acontecendo na capacitação de 

professores multiplicadores dos Núcleos de Tecnologia Educacional (NTEs). Uma 

terceira abordagem pode ser caracterizada como a formação de professores que 

acontece nas escolas onde atuam, porém, uma formação totalmente presencial.  

Finalmente, alguns centros de pesquisa estão atualmente implantando a 

abordagem de formação do professor na escola, combinando atividades presenciais 

e via telemática. 

As políticas públicas de formação docente para o uso das TIC’s sempre 

estiveram atreladas àquelas que tratam da questão da inserção. Contudo, achou-se 

necessário nesse trabalho realizar um particionamento em duas óticas, para uma 

compreensão de ambas as questões (INSERÇÃO e FORMAÇÃO), apesar de 

acreditamos que, ambas são indissociáveis. E para tal análise selecionamos dois 

programas importantes nessa discussão, o Projeto Formar I e II e o Projeto Mídias 

na Educação, sem suprimir a importâncias e as conquistas de outras ações. 

 

4.1 PROJETO FORMAR I E II 

As primeiras propostas estruturadas de formação docente para utilização das 

TIC’s iniciam-se, em 1987, com o Projeto denominado FORMAR, onde é instituída a 

capacitação docente a nível Lato Sensu sobre Tecnologias e Educação. Esse 
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projeto foi elaborado atendendo solicitação do então criado Comitê Assessor de 

Informática e Educação do Ministério da Educação (CAIE/MEC), em parceria com 

NIED/UNICAMP (Responsável pela coordenação do projeto) e teve por objetivo a 

“realização de cursos de especialização em informática educativa, destinados a 

professores e técnicos das secretarias de educação e escolas federais de ensino 

técnico” (BRASIL, 1991, p.05). 

A proposta era a estruturação de um curso de especialização sobre o uso da 

informática na prática educativa, com carga horária de 360 horas, para professores 

das diversas regiões geográficas do país. Esses profissionais iriam atuar como 

multiplicadores nos inúmeros Centros de Informática Educativa (CIED), espalhados 

pelas secretarias de educação. 

A primeira fase do projeto, que foi realizada no ano de 1987, conseguiu 

capacitar cerca de 150 professores (MORAES, 1997). Moraes (1997, p.17) por fazer 

parte da equipe de elaboração e execução do projeto, nos traz uma contribuição 

importante ao afirmar que: “Com a escolha do nome Projeto Formar, tínhamos em 

mente marcar uma transição importante em nossa cultura de formação de 

professores. Ou seja, pretendíamos fazer uma distinção entre os termos formação e 

treinamento, mostrando que não estávamos preocupados com adestramento, ou em 

simplesmente adicionar mais uma técnica ao conhecimento que o profissional já 

tivesse, mas, sobretudo, pretendíamos que o professor refletisse sobre a sua forma 

de atuar em sala de aula e propiciar-lhe condições de mudanças em sua prática 

pedagógica, na forma de compreender e conceber o processo ensino-

aprendizagem, levando-o a assumir uma nova postura como educador”. 

Dentre as ações realizadas nessa primeira etapa do projeto, destaca-se a 

criação de dezessete CIED, onde os docentes capacitados iriam atuar como 

multiplicadores. Nessa lógica de ramificação do conhecimento adquirido, os 

docentes ao graduarem-se nessa especialização retornariam as suas respectivas 

regiões e seriam disseminadores do conhecimento, a partir da utilização dos centros 

de informática, estruturas que por sua vez poderiam gerar subcentros e laboratórios 

in loco, assim, ocasionando uma expansão e massificação do uso das TIC na 

educação brasileira. Com base nessa concepção e nos resultados alcançados, no 

ano de 1989 é instituído o Projeto FORMAR II, no sentido de ampliar o número de 

multiplicadores nas diversas regiões do País. 
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Como afirma Mercado (2002, p.18). Ao professor cabe o papel de estar 

engajado no processo consciente não só das reais capacidades da tecnologia do 

seu potencial e de suas limitações para que possa selecionar qual a melhor 

utilização a ser explorado num determinado conteúdo. Ter a clareza destas novas 

tarefas e responsabilidades e assumir novos conhecimentos e atitudes manter-se 

em constante formação, torna-se fundamental. 

É preciso criar situações de formação contextualizada, nas quais os 

educadores possam utilizar a tecnologia em atividades que lhes permitam interagir 

para resolver problemas significativos para sua vida e trabalho, representar 

pensamentos e sentimentos, reinterpretar representações e reconstruí-las para 

poder recontextualizar as situações em práticas pedagógicas com os alunos 

(ALMEIDA, 2007, p. 160). 

Para que essas situações sejam criadas é preciso que professores, gestores 

e coordenadores estejam preparados para as transformações, a fim de vencer as 

resistências advindas da cultura tradicionalista. 

O computador e seus recursos podem ser explorados de diversas formas 

pelos professores nas suas práticas pedagógicas. 

De acordo com Fonseca (2001, p.2) 
 
"A verdadeira função do professor não deve ser a de ensinar, mas sim de 
criar condições de aprendizagem”. O professor poderá utilizá-lo por 
disciplina, para reforçar os conteúdos que foram trabalhados em sala de 
aula, adequando o uso do computador ao enfoque da sua matéria, e 
também nos projetos educacionais em que a informática poderá ser 
desenvolvida com todos os alunos, partindo de um objetivo proposto pela 
escola. 
 

Em relação ao personagem do professor, alguns teóricos questionam sobre a 

necessidade do mesmo já que, com o avanço tecnológico venha a diminuir a sua 

presença na sala de aula. Posição contrária ao ideal de Tajra que afirma: “o 

professor jamais será substituído pelo computador”. Ele continuara servindo como 

“mola mestra”. Como mediador do processo de ensino aprendizagem e como 

elemento chave na implantação desses recursos na escola. (TAJRA, 2001 p. 122). 

Segundo a autora, o professor não perder seu espaço para o computador, 

pois ele, o professor é de fundamental importância no processo de mediação do 

ensino.  Mais para que isso será necessário que este, esteja buscando se atualizar, 

pois o novo está cada vez mais dinâmico e o aluno sabe disso. O "aculturamento" 

tecnológico do professor deve partir fundamentalmente da vontade própria de se 
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atualizar (só se faz bem feito aquilo que se quer fazer). Sobretudo, é importante 

saber que capacitar o professor para usar o computador não basta. É preciso de fato 

orientá-lo para usar o computador como ferramenta pedagógica (ensinar a preparar 

aulas, desenvolver projetos, elaborar planejamentos, criar ambientes colaborativos 

de aprendizagem, etc). 
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5 A PESQUISA DE CAMPO: VERIFICANDO A REALIDADE DOCENTE QUANTO 

A UTILIZAÇÃO DO COMPUTADOR NA ESCOLA 

 

Este capítulo disserta sobre o procedimento da pesquisa de campo realizada 

em uma escola da rede municipal do município de Tracuateua. Delineando o tipo de 

pesquisa realizada, a metodologia empregada na realização do trabalho e a análise 

qualitativa e quantitativa dos dados coletados através de instrumentos de pesquisa 

aplicados em sujeitos do processo escolar. 

Aborda ainda, a análise do projeto político pedagógico da instituição, a fim de 

identificar a intencionalidade política traduzida na proposta pedagógica, onde 

verificamos que não consta neste documento até o momento relatos que intencione 

implementar projetos assegurando o uso do espaço equipado com tais ferramentas 

disponível, ou seja, o computador, nas práticas docentes nesta escola de forma a 

trabalhar a informática educativa. 

Faz também uma abordagem sobre a origem do nome dado a referida escola, 

onde realizamos o trabalho de pesquisa, desse modo, faz-se uma pequena 

introdução e relata um pouco do processo histórico deste município, que na época 

era apenas uma vila famosa, administrada por Bragança, cidade histórica a 18 km 

da mesma, onde há relatos de que: Raimundo Pinheiro de Melo foi um dos primeiros 

moradores e um dos maiores comerciantes de Tracuateua, uma pessoa de prestígio 

e muito influente na sociedade local. Realizou muitos feitos na época em que 

Tracuateua era só um pequeno vilarejo, onde muito pouco se tinha, onde tudo era 

muito difícil e distante, o mesmo virou comerciante e teve a oportunidade de realizar 

boas ações ao povo do local. Os políticos da época deram o nome à escola em 

homenagem a Raimundo Pinheiro de Melo “in memória”, por ser uma pessoa que 

contribuiu mesmo longiquamente para o crescimento econômico da vila de 

Tracuateua, situação em que se encontrava na época, ou seja, ante do processo de 

emancipação e com o povo da época, e que hoje ainda vive na memória de muitos. 

Por esta razão a escola que recebeu seu nome e foi erguida em um bairro 

pobre da sede do município de Tracuateua, o bairro água fria, famoso por ser um 

bairro que abriga muitas famílias que ganham a vida trabalhando no roçado, 

enquanto seus filhos frequentam a Escola Raimundo Pinheiro de Melo. 
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A Escola Municipal de Ensino Fundamental Raimundo Pinheiro de Melo 

atende 432 alunos, oito salas de aula, sala da diretoria, uma ampla copa, cozinha, 

uma sala de leitura, um laboratório de informática, quadra de esporte, banheiros: 

masculino, feminino e dos funcionários. Possui doze professores, um coordenador, 

um diretor e três auxiliares administrativos. 

Diretoria da escola, onde é mostra na figura 1, é uma ampla sala, bem 

arejada e clara. 

Figura 1 

Diretoria da escola Raimundo Pinheiro de Melo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Foto tirada pelos pesquisadores no local da pesquisa de campo. 

A Copa cozinha e o refeitório da escola mostrada na figura 2, pois são 

amplos e arejados, com ventilação natural, o que causa conforto aos alunos na hora 

da merenda. 

Figura 2 

Copa cozinha com Amplo Refeitório 
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Esta sala era para funcionar a Biblioteca e a Sala dos Professores como 

mostra na figura 3, mas o espaço é muito pequeno e não tem condições de 

funcionar como deveria, por isso fica a maioria das vezes fachada. 

Fonte: Foto tirada pelos pesquisadores no local da pesquisa de campo 

Figura 3 

Biblioteca e Sala dos Professores 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Foto tirada pelos pesquisadores no local da pesquisa de campo. 

Laboratório de Informática mostrado na figura 4, ambiente com boa estrutura, 

climatizado, mas infelizmente não funciona como deveria, pois é utilizado como sala 

de vídeo e alguns projetos da Biblioteca. 

Figura 4 

Laboratório de Informática 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Foto tirada pelos pesquisadores no local da pesquisa de campo 
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Realizamos a pesquisa de campo utilizando como metodologia a aplicação de 

um questionário investigativo1 de forma estruturada e também a explanação de uma 

palestra sobre informática educativa e mostramos de que forma o professor possa 

trabalhar com seus alunos utilizando o computador como ferramenta pedagógica, 

onde, após a apresentação dos temas abordados, solicitamos aos mesmos que 

acessassem alguns sites educativos, para que pudessem praticar e interagir com o 

computador e suas ferramentas. E foi positivo a forma como os docentes mostraram-

se motivados em perceber a praticidade que essa ferramenta possibilita. 

 

 

Palestra realizada com os professores com os seguintes temas: Informática 

Educativa e como utilizar o computador de forma de auxilio no seu dia a dia. 

 

 

 

Figura 5 

Palestra realizada com os professores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Foto tirada pelos pesquisadores no local da pesquisa de campo. 

 

 

 

                                                           
1 Questionário no Apêndice A  
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Oficina com os professores da escola, de como utilizar o computador como 

auxilio em suas aulas, acessando sites educativos e utilizando. Mostrada na figura 6. 

Figura 6 

Professores Acessando sites educativos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Foto tirada pelos pesquisadores no local da pesquisa de campo. 

Continuação da Oficina com os professores da escola, mostrada na figura 8. 

Figura 7 

Professores interagindo nos sites educativos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Foto tirada pelos pesquisadores no local da pesquisa de campo ao realizar-mos a 

oficina. 
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Mediante pesquisa de campo, escolhemos aplicar a referida escola para 

amenizar tal problemática, e quanto ao objetivo proposto pelos projetos elaborados à 

informática educativa, que seria a utilização dos computadores como ferramenta 

pedagógica, afim de melhor aproveitar o uso do computador no ambiente escolar. 

Portanto, podemos afirmar a partir desse estudo, que os professores, não 

podem mais esperar que as coisas aconteçam, ou seja, devemos fazer parte dos 

acontecimentos como atores ativos desse processo de ensino e aprendizagem. 

Devemos nos posicionar de forma coerente com o momento atual do contexto 

educacional e mostrar para nossos alunos que estamos buscando caminhar ao lado 

desse desenvolvimento, desse pensamento inovador de concepções. E utilizar o 

computador em suas práticas escolares tende a mudanças significativas na 

educação dos alunos da Escola Municipal de Ensino Fundamental Raimundo 

Pinheiro de Melo. 

Um ponto relevante a partir do trabalho de pesquisa, e de que muitos 

professores ainda mostram grande resistência na utilização dessa ferramenta, o que 

acaba deixando uma grande parte de nossos alunos fora do processo de integração 

e inclusão desse novo momento que vive a atual sociedade, sem contar na 

possibilidade de inserção vantajosa no mercado de trabalho em geral. E criando 

também meios para evolução do pensamento, do raciocínio lógico, assim como todo 

o desenvolvimento cognitivo do aluno. Usando a técnica com um objetivo múltiplo e 

contínuo, encontrando um caminho atuante e integrante para a formação do 

cidadão.  

Em uma nova perspectiva educacional, na qual a informática é inserida como 

recurso pedagógico, cabe às escolas um novo papel, proporcionando o trabalho em 

equipe e enfatizando a capacidade do aluno de pensar e tomar decisões. O 

professor deve assumir o papel de facilitador, mediador, organizador, coordenador e 

parceiro, atendendo às necessidades individuais dos alunos. O educador deve 

assumir uma nova postura no processo de ensino-aprendizagem. E o funcionário? 

Qual é o seu papel nessa nova perspectiva? O de trabalhar em parceria com o 

professor, de forma efetiva, para que a informática seja utilizada da melhor forma 

como recurso pedagógico. Inserir a informática na educação não é apenas adquirir 

equipamentos e programas de computador para a escola. O sucesso e a eficácia de 

um projeto educacional que utiliza a informática como mais um recurso, no processo 
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pedagógico, exige capacitação e novas atitudes dos profissionais da educação 

diante da realidade e do contexto educacional. Conhecimento, visão crítica e 

consciência do educador em relação ao seu papel são fundamentais. O(a) 

professor(a) deverá estar capacitado(a) para fazer a integração da informática com 

sua proposta de ensino e da escola, devendo estar aberto a mudanças e disposto a 

assumir um novo papel: o de facilitador(a) e coordenador(a) do processo de ensino 

aprendizagem. O(a) professor(a) deve assessorar o aluno diante de uma situação-

problema para que, juntos, possam encontrar a melhor solução, podendo testar e 

utilizar diferentes recursos. Para que os educadores tenham condições de criar 

ambientes de aprendizagem que possam garantir um movimento contínuo de 

construção e reconstrução do conhecimento, é preciso reestruturar seu processo de 

formação para assumir a característica de continuidade. Nesse sentido, professores 

e funcionários da educação devem ser preparados. 

 

Argumentando em favor do primeiro enfoque, Almeida (1998) afirma que: 

 

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

 

Utilizamos como objeto de estudo e universo amostral os professores da 

escola Raimundo Pinheiro de Melo, que atuam como docentes 12, mas somente 08, 

entregaram os questionários e 04 destes trabalham com 200h, a fim de colher 

informações a cerca do uso do laboratório de informática disponível na escola onde, 

constatamos as dificuldades encontradas pelos professores da Escola Municipal de 

Ensino Fundamental Raimundo Pinheiro de Melo, em utilizar o computador como 

ferramenta aliada as suas práticas docentes. E a partir da pesquisa de campo 

obtivemos os seguintes resultados:  
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A primeira investigação analisada a partir da análise dos dados coletados 

esteve relacionada com o sexo masculino e feminino. Verificou-se que 92% dos 

investigados são do sexo feminino. Essa realidade da presença maior da mulher 

pode ser evidenciada em grande parte das instituições escolares, por um aparato 

histórico e tradicional da presença da mulher na educação. Como demonstra o 

gráfico a seguir, 

Quanto à sexualidade 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1 

Fonte: Gráfico elaborado pelos pesquisadores. 

 

 

Outro fator importante investigado foi à formação acadêmica dos sujeitos 

pesquisados. Verificou-se que 13% dos investigados já tem o nível superior, 75% 

estão cursando o nível superior e 12% ainda tem o nível médio. Como demonstra o 

gráfico a seguir.  

Formação acadêmica 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 2 

Fonte: Gráfico elaborado pelos pesquisadores. 
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Assim, percebemos que ainda existem professores com o nível médio 

atuando em nosso município, pois essa realidade é refletida em todo o Brasil, por 

não ofertar cursos de formação adequada aos professores. 

Outro fator importante investigado foi quanto tempo que trabalha como 

docente. Verificou-se que 50% dos investigados têm mais de dez anos na docência 

e 50% são iniciantes, com apenas um ano de docência. Como demonstra o gráfico a 

seguir. 

Tempo de docência 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 3 

Fonte: Gráfico elaborado pelos pesquisadores. 

 

Dessa forma percebemos que a metade dos professos já tem muitos anos de 

sala de aula, e infelizmente ainda não possui uma formação necessária na utilização 

do computador como ferramenta pedagógica, demostrando que grande parte dos 

alunos desta escola são privados de possuírem conhecimentos interdisciplinares 

importantes com a utilização do computador. 

Outro fator importante investigado foi à frequência da utilização do 

computador em suas aulas. Verificou-se que 75% dos investigados não utilizam esta 

ferramenta para dinamizar suas aulas, 13% utilizam raramente o computador e 12% 

utilizam ocasionalmente o computador em suas aulas. Como demonstra o gráfico a 

seguir. 
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Frequência da utilização do computador em suas aulas. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Gráfico 4 

Fonte: Gráfico elaborado pelos pesquisadores. 

 

Nessa questão percebemos que a maioria dos professores não utilizam o 

computador principalmente por não ter conhecimento necessário e não perceberem 

o quanto a utilização desse instrumento facilitará na aprendizagem e que pode ser 

um poderoso aliado na motivação dos alunos. 

Outro fator importante investigado foi à dificuldade em utilizar o computador 

como ferramenta pedagógica. Verificou-se que 62% dos investigados tem 

dificuldade em utilizar o computador de todas as formas e 38% sabem utilizar o 

computador, porém, não sabem utilizar de maneira pedagógica. Como demonstra o 

gráfico a seguir. 

 

 

Dificuldade em utilizar o computador. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gráfico 5 

Fonte: Gráfico elaborado pelos pesquisadores. 



49 

 

Outro fator importante investigado foi em caso de ter usado esse recurso 

tecnológico em suas aulas, se facilitou ou atrapalhou a aprendizagem. Verificou-se 

que 87% dos investigados disseram que o pouco que utilizaram facilitou bastante na 

aprendizagem e 13% disseram que nunca utilizaram por não saber utilizar o 

computador de forma alguma. Como demonstra o gráfico a seguir. 

 

Na utilização do computador nas aulas, facilitou ou atrapalhou. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 6 

Fonte: Gráfico elaborado pelos pesquisadores 

 

Outro fator importante investigado foi se o já fez algum tipo de Curso de 

Informática. Verificou-se que 62% dos investigados disseram que fizeram um curso 

de informática básica, mas, lembravam pouco do que tinham aprendido no curso e 

38% disseram que nunca tinham feito nenhum tipo de curso de informática por falta 

de tempo. Como demonstra o gráfico a seguir. 

Curso de informática que fizeram. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 7 

Fonte: Gráfico elaborado pelos pesquisadores. 
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Outro fator importante investigado foi qual sua visão ou perspectiva em 

relação aos recursos tecnológicos como ferramenta Pedagógica. Verificou-se que 

87% dos investigados disseram que tinham boas perspectivas em relação aos 

recursos tecnológicos como ferramenta pedagógica e 13% não responderam. Como 

demonstra o gráfico a seguir. 

Perspectiva ao uso dos recursos tecnológicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 8 

Fonte: Gráfico elaborado pelos pesquisadores. 

 

Outro fator importante investigado foi qual a diferença da interação dos alunos 

quando se utiliza o computador em suas aulas. Verificou-se que 100% dos 

investigados disseram que os alunos interagiram muito por ser uma ferramenta que 

eles gostam. Como demonstra o gráfico a seguir. 

 
 

Interação dos alunos quando se utiliza o computador em suas aulas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 9 

Fonte: Gráfico elaborado pelos pesquisadores. 
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Fizemos uma pergunta aos professores se eles sabiam: “O que é informática 

educativa”. E 87% dos investigados disseram que sim, mas pedimos para eles 

comentarem e com as respostas verificou-se que 90% não sabiam responder. Como 

demonstra o gráfico a seguir. 

Interação dos alunos quando se utiliza o computador em suas aulas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 10 

Fonte: Gráfico elaborado pelos pesquisadores. 

 

Outro fator importante investigado foi se o município realiza formação 

continuada, voltada à utilização dos recursos tecnológicos (computador). Verificou-

se que 100% dos investigados disseram que nunca fizeram curso de formação 

continuada voltada à utilização dos recursos tecnológicos. Como demonstra o 

gráfico a seguir. 

O Município realiza formação continuada, voltada à utilização dos recursos tecnológicos 

(computador) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 11 

Fonte: Gráfico elaborado pelos pesquisadores 
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Dessa forma podemos verificar a partir de explanação da palestra que trouxe 

como tema: Dificuldades docentes no uso do computador como ferramenta 

pedagógica, abordando como subtema a informática educativa. Percebemos a partir 

de então que um dos fatores que impedem os professores na utilização dessa 

ferramenta (computador) é a falta de conhecimento para o seu manuseio, outro fator 

é a falta de organização administrativa da escola com relação aos horários para a 

utilização da sala de informática para professores e seus alunos, outro fator se dá 

pelo fato de que a sala de informática é utilizada como sala de leitura, por motivo de 

que a escola não possui um espaço adequado para esse fim. Em conversas 

informais após o termino das atividades, percebemos que, há também falta de 

interesse em investir em seu próprio aprendizado. 

Constatou-se com este trabalho de pesquisa que, a direção e coordenação 

da escola não mostram interesse em compreender a importância que tem para o 

desenvolvimento social e cultural da comunidade escolar, se trabalhar de forma 

adequada a informática educativa, pois não mostraram interesse em acompanhar o 

trabalho desenvolvido com o objetivo de informar a importância do tema abordado. A 

partir de então ficou claro que as orientações a cerca da informática educativa, bem 

como a utilização do computador como ferramenta capaz de subsidiar todo, ou 

quase todo o trabalho realizado na escola, é e deve ser parte deste aprendizado, 

não só o professor, mas também a coordenação pedagógica, gestão e demais 

funcionários que fazem parte do processo educacional, se faz necessário e urgente. 

 

A utilização do computador na educação é possível ao professor e a escola 
dinamizarem o processo de ensino-aprendizagem, com aulas mais criativas, 
mais motivadoras e que despertem, nos alunos, a curiosidade e o desejo de 
aprender, conhecer e fazer descobertas. A dimensão da informática na 
educação, não está, portanto, restrita à informatização da parte 
administrativa da escola ou ao ensino da informática para os alunos. 
(BRASÍLIA, 2007, p.38) 

 

A citação acima evidencia a utilização do computador na educação como um 

recurso pedagógico devendo estar atrelado à comunidade social, e às reais 

necessidades e interesses de cada escola, tendo, portanto, um enfoque pedagógico 

e social, utilizando o computador para complementar a aprendizagem das disciplinas 

e também utilizá-lo no dia-a-dia. 

Pudemos perceber também que a forma como são utilizados os 

computadores, na referida escola se repete a realidade de inúmeras escolas do 
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Brasil a fora, ou seja, os computadores disponíveis, nas salas de informática, poucas 

vezes são utilizados adequadamente e muito menos por professores com seus 

alunos, de forma a furtar o direito dos mesmos de interagir com a máquina e adquirir 

habilidades ao seu manuseio. Mas de forma inadequada como: sala de vídeo, sala 

de leitura, sala de reuniões e na maioria das vezes, nos trabalhos administrativos, 

atividades que podem sim, estar sendo desenvolvida neste ambiente. Mas a partir 

da pesquisa realizada nesta escola, é notório o fato de que os educadores estão 

totalmente perdidos, sem saber o que fazer, por onde começar a trabalhar as 

possibilidades que essa ferramenta oferece ao ensino. 

E é ai que, nos encontramos no direito de falar de formação continuada nessa 

área, tendo como base a pesquisa de campo, que deixa claro que você só aprende 

aquilo que lhe é ensinado, por tanto os professores não podem ser culpados de 

forma generalizada ao fato de não saber utilizar esse recurso didático, pois lhe falta 

incentivo por parte do sistema.  

Figura 8 

Falando de Formação continuada para professores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Foto capitada durante a oficina, prática com os professores. 

O professor pra ganhar sua sobrevivência tem que trabalhar o dia todo, à 

noite, os finais de semana, o que acaba ocupando todo o seu tempo. E dessa forma 

propomos também como forma de incentivar os mesmos, um salário digno a deixar 

que o professor diminua as horas de trabalho, para que este possa pagar por cursos 
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particulares nessa área, lhe possibilitando contribuir de forma positiva com seu aluno 

no processo de ensino e aprendizagem. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A partir do referencial teórico estudado e a análise da entrevista e dos 

documentos, pode-se perceber que essa tecnologia (computador), pode contribuir 

muito na educação, porém o papel do professor é muito importante para mediar este 

processo de modo a interagir com o aluno e assim ultrapassar o senso comum. 

Para que isto aconteça é fundamental que o educador utilize-se do laboratório 

de informática como um espaço de descobertas, criações e acima de tudo de 

construção do conhecimento. Este projeto mostrou como é possível que o 

laboratório de informática seja utilizando como uma sala de aula, pois foram 

construídas regras a fim de desenvolver a autonomia dentro de um contexto, com o 

objetivo de promover o conhecimento. Vimos que é de suma importância trabalhar 

atrelado às outras disciplinas do conhecimento, instigando sempre no professor a 

partir do planejamento das aulas de acordo com a realidade, necessidades e 

desenvolvimento destes. 

Porém, pode-se perceber que os professores destas escolas ainda não 

enxergam o Computador como um recurso pedagógico, tal como outros recursos 

mais comuns de sala de aula: giz, lousa, livros. Isso talvez dificulte o processo de 

utilização significativa deste. 

As bibliografias atuais estudam o computador na educação como um recurso 

Pedagógico que pode contribuir para o aprendizado necessário à sociedade do 

século XXI. 

Após a realização da pesquisa que elencou-se como objetivo investigar 

quais as dificuldades docentes na utilização do computador ferramenta pedagógica 

em uma escola pública municipal tracuateuense, onde, ao adentrar no espaço 

escolar podemos, detectou-se que a escola possui laboratório de informática 

equipado de computadores com acesso a internet, mas que há muitos fatores que 

os impedem de utilizar essa poderosa ferramenta que que poderá facilitar suas 

práticas pedagógicas, implementando suas aulas e tornando-as mais dinâmicas e 

inovadoras. A partir da realização da pesquisa e de cumprir todos os requisitos 

propostos para o levantamento dos dados podemos constatar que: 

Entre os fatores evidenciados no decorrer da pesquisa de campo, 

destacou-se a falta de formação inicial e continuada dos professores, observada 
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pelos altos índices de docentes que não possuíam qualquer tipo de curso de 

informática ou pelo menos que, não descartavam a ideia de fazê-lo. O desinteresse 

prossegue também em participar dos cursos promovidos pelo Estado NTE, em 

detrimento da excessiva carga horária de trabalho desses profissionais. Muitos 

trabalham em mais de uma escola e em vários turnos, não restando tempo nem 

dinheiro para o investimento na formação continuada.  

Os cursos promovidos pelo Estado são realizados esporadicamente, e em 

horários condizentes com o horário de trabalho dos professores nas escolas. 

Percebe-se que na maioria dos casos, as diretoras não liberam para a participação 

dos mesmos nestes cursos. Em momentos de liberação da gestão da escola para a 

participação nos cursos, os professores não se sentem motivados em realizar tais 

complementações, afirmando que as vagas são insuficientes e são ofertados em 

outros municípios. 

Outro fator constatado durante a análise dos professores é a excessiva 

carga horária de trabalho, a qual é responsável pela falta de tempo destinada à 

continuidade na formação, uma vez que, necessitam trabalhar em várias instituições 

para adquirir condições de vida razoável, haja vista que, os salários oferecidos nas 

instituições públicas são baixos e não correspondem as necessidades financeiras 

dos docentes. Esta falta de formação resulta na inexistência de práticas inovadoras 

e diversificadas em sala de aula na utilização do computador como ferramenta para 

auxiliar e implementar suas aulas. 

As questões pertinentes à realidade profissional dos docentes 

investigados refletem as dificuldades enfrentadas no cotidiano dos mesmos, os 

quais padecem em função da crise do sistema educacional nacional. Os problemas 

perpassam pela falta de formação continuada, pela baixa remuneração salarial, a 

inexistência de uma concepção precisa sobre a inclusão digital no processo 

educativo da escola e o desinteresse dos mesmos em modificar e inovar sua prática 

docente. 

É importante enfatizar que, a escassez de recursos técnicos e 

metodológicos também representa um importante fator relacionado à prática 

docente, ao passo que é resultado da falta de formação dos professores em relação 

às tecnologias, que desconhecem novas práticas educativas ou que se matem numa 
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linha tradicional excludente que desconsidera o aluno como foco do processo 

educativo. 

A formação dos professores foi apenas um dos fatores evidenciados 

durante a pesquisa, percebeu-se que, a falta de organização e agendamento em 

relação a utilização dos recursos tecnológicos na referida escola correspondem às 

necessidades de acessibilidade necessárias ao professor e aluno. Observaram-se 

inúmeras inadequações estruturais, que não estavam de acordo às normas de 

acessibilidade, negando a inclusão digital delineada no PPP da instituição. 

Outro fator que muito nos intrigou foi à utilização do laboratório de 

informática como sala de leitura quase que exclusivamente. Impossibilitando que os 

professores tenham acesso junto a seus alunos, a este espaço mesmo que auxiliado 

por um coordenador de laboratório de informática. Onde sabemos que, a sala de 

leitura é de fundamental importância dentro da escola, mas sabemos também que 

não é objetivo proposto em utilizar o espaço destinado a aparatos tecnológicos,  

como sala de leitura.  

Tais resultados demonstram a má utilização deste recurso muito rico e que 

foge da realidade do sistema escolar, pois fornece laboratório de informática 

equipado e não facilita a inclusão e acessibilidade a essas tecnologias aos 

professores e alunos, e com isso comprova a urgência de se conceber alterações 

nas propostas inclusivas da instituição para desenvolver ações mais coerentes e 

comprometidas com os novos paradigmas defendidos pela própria escola, uma vez 

que, a inclusão digital escolar está inserida no projeto político pedagógico da 

mesma. 

A escola deve organizar e facilitar o acesso dos professores e alunos a 

essas tecnologias, com ações que devem ser fortalecidas e regulamentadas no 

projeto político pedagógico da instituição. 

Os dados desta pesquisa refletem uma preocupação com o cotidiano da 

escola, em vista que o processo de inclusão digital é extremamente lento delicado, 

uma situação que exige criatividade e alternativas para reconhecer singularidades e 

diferenças individuais, pois há professores que ainda vê os recursos tecnológicos 

como um inimigo, criando barreiras e tabus. Tornando esse processo muito mais 

complexo. 
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Durante a explanação do trabalho, foram mostrados uma série de 

atividades e jogos com disciplinas diferentes utilizando softwares e aplicativos 

relacionados à educação. Aplicando a informática educativa. 

É importante ressaltar que a informática educativa não é aprender 

métodos computacionais e sim construir conhecimento através destes aplicativos e 

softwares inseridos no computador. 

Contudo é fundamental que nós educadores, comecemos a refletir sobre 

nossa prática, analisando a importância da informática na educação, dentro de uma 

perspectiva de que ensinar é construir com o aluno o conhecimento por meio da 

interação com a disciplina, a prática e o uso do computador como recurso aliado a 

esta aprendizagem. Para isto, seria importante que os professores participassem 

com uma atuação mais significativa das oportunidades oferecidas aos alunos no que 

diz respeito ao uso dos computadores nas escolas. A partir deste trabalho pode-se 

concluir que a tecnologia traz positivos avanços, porém cabe ao professor inovar 

suas aulas utilizando o computador antes, durante e após á prática da docência. 

Conclui-se, portanto que para que haja uma boa educação no ambiente 

escolar com relação ao uso da informática na sala de aula, a equipe pedagógica 

deve estar consciente de que, para a formação integral do educando, a tecnologia 

também é essencial, pois pode trazer positivas mudanças na organização do ensino. 

A utilização do computador como recurso pedagógico traz um mundo possível de 

ser utilizado como recurso em sala de aula, com softwares educativos, sites 

educativos, simuladores, aplicativos, por exemplo, que adicionam possibilidades 

pedagógicas já existentes. 
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APÊNDICE A- QUESTIONÁRIO PARA OS PROFESSORES 

 

Este questionário é um recurso elaborado para contribuir para a realização da 

pesquisa de campo referente a conclusão do Curso de Licenciatura em Computação 

da Universidade Federal Rural da Amazônia. Gostaria que você contribuísse com as 

informações abaixo relacionadas. Desde já agradecemos a sua colaboração. 

Os pesquisadores. 

  Marcos Irineu Carvalho da Silveira 

Sheila Suely Rêgo da Silva 

1.Sexo: 

(   ) Masculino 

(   ) Feminino 

 

2.Sua formação acadêmica: 

(   ) Nível médio 

(   ) Nível superior 

(   )Nível superior cursando 

Qual o curso? ________________________________________________________ 

 

3.Quanto tempo trabalha como docente? 

(   ) 05 anos 

(   ) Mais de 05 anos 

(   ) Mais de 10 anos 

 

4. Você utiliza o Computador para dinamizar suas aulas? 

(   ) Sim 

(   ) Não 

(   ) Ocasionalmente 

(   ) Raramente 

4.1 - Por que ? 
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___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

5. Você tem dificuldade em utilizar esse recurso como ferramenta pedagógica? 

Qual? 

(   ) Sim 

(   ) Não 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

6. Em caso de ter usado o laboratório de informática com o propósito de dar 

um reforço ao tema abordado anteriormente, mesmo com a ajuda de um 

coordenador de laboratório você constatou que os alunos evoluíram no 

contexto orientado? 

(   ) Sim 

(   ) Não 

De que Forma?______________________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

7. Você já fez algum tipo de Curso de Informática? 

(   ) Básica 

(   ) Avançada 

(   ) Nenhum 

Especifique: 

__________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

8. Qual sua visão ou perspectiva em relação aos recursos tecnológicos como 

ferramenta Pedagógica? 

(   ) Bom 

(   ) Ruim 

(   ) Não respondeu 
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Descreva: 

__________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

9. Qual a diferença da interação dos alunos quando você utiliza o computador 

em suas aulas? 

(   ) muita interação 

(   ) pouca interação 

(   ) razoável 

Justifique:___________________________________________________________

___________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

10. Você sabe o que é a informática educativa?  

(   ) sim 

(   ) não 

Comente:____________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

11. O Município realiza formação continuada, voltada à utilização dos recursos 

tecnológicos (computador)? 

(    ) sim 

(    ) não 

Quais?______________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

12. Faça um comentário sobre o uso do computador como ferramenta 

pedagógica na prática docente. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 


