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RESUMO 

 

RABELO, Maria Deusa Alves; CARVALHO, Raimundo Amaral. Proposta de 

Formação Continuada dos Professores para o Uso do Computador. 

2014. 38 f. TCC (Licenciatura em Computação) – Universidade Federal 

Rural da Amazônia, Marapanim, 2014. 

 

Este estudo trata do uso do computador na formação continuada dos 

professores que trabalham na escola Marieta Nunes e investiga sobre 

aspectos técnicos e pedagógicos que devem embasar a referida formação. 

Foi realizada pesquisa bibliográfica e de campo. A pesquisa bibliográfica 

envolveu temas como a formação continuada do professor e o uso das 

tecnologias computacionais no processo educativo. Destacam-se teóricos 

como Luis Paulo Leopoldo Mercado, Jose Manuel Moran, José Armando 

Valente e Seymour Papert. A pesquisa de campo foi realizada com os 

professores da escola Marieta Nunes. A coleta de dados foi realizada a partir 

da aplicação de um questionário com questões abertas para os professores 

de 1º ao 5º ano. A análise dos dados revelou que o processo de formação 

continuada não se resume a cursos ou oficinas encadeadas, pois a 

formação é um processo dinâmico e evolutivo. Os dados revelaram também 

que os professores têm interesse na exploração dos recursos 

computacionais em suas práticas pedagógicas por acreditarem em seus 

potenciais. Concluiu-se que a proposta de formação continuada seria 

efetivada a partir de uma proposta de Oficina Introdutória, justamente para 

indicar que outras oficinas devem ser realizadas posteriormente. A Oficina 

Introdutória tem como objetivo propiciar aos professores conhecimentos 

teóricos e práticos que os auxiliem no uso do computador em sua prática 

pedagógica e compreende noções sobre o hardware, sistema operacional 

Linux, concepções teóricas do uso do computador na educação e atividades 

suportadas pelos softwares aplicativos. 

 

 

Palavras-chave:  Formação continuada. Professores. Computadores. 

Aprendizagem.  

 

 

 

 



  

ABSTRACT 

RABELO, Maria Deusa Alves; CARVALHO, Raimundo Amaral. Proposal for 

Continuing Teacher Education for Computer usage. 2014. 38 f. TCC 

(Licenciatura em Computação) – Universidade Federal Rural da Amazônia, 

Marapanim, 2014. 

 

This study deals with the use of the computer in the continuing education of 

teachers working in school Marieta Nunes and investigates technical and 

pedagogical aspects that need to base such training. Bibliographical and field 

research was conducted. The literature search involved topics such as 

continuing education of teachers and the use of computer technology in the 

education process. Noteworthy are theorists like Luis Paulo Leopoldo 

Mercado, Jose Manuel Moran, José Armando Valente and Seymour Papert. 

The field research was conducted with school teachers Marieta Nunes. Data 

collection was carried out from a questionnaire with open questions for 

teachers of 1st to 5th grade. Data analysis revealed that the process of 

continuing education is not just about courses or workshops sporadic, but 

must consist of courses of workshops chained, as training is a dynamic and 

evolving process. The data also revealed that teachers have an interest in 

exploiting the computational resources in their teaching because they believe 

in their potential. It was concluded that the proposed continuing education 

would be effective from a proposed introductory workshop, jus to indicate that 

other workshops should be held later. The Introductory Workshop aims to 

provide teachers with theoretical and practical knowledge to assist them in 

using the computer in their practice and understands notions about the 

hardware, Linux operating system, theoretical concepts of computer use in 

education and activities supported by application software.  

 

 

Keywords: Continuing Education. Teachers. Computers. Learning.  
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1     INTRODUÇÃO 

 

1.1 PROBLEMA 

. 

           A sociedade brasileira vem passando por grandes transformações nas 

últimas décadas. Diariamente, as pessoas precisam fazer uso das novas 

tecnologias nos diversos setores da sociedade. Muitos que não têm acesso 

sofrem em bancos e outras instituições por não saberem interagir com os 

computadores. Em meio a essas inovações tecnológicas, o sistema 

educacional brasileiro vem sofrendo influências e, portanto, necessita passar 

por mudanças em suas concepções e práticas. 

          A implantação das salas de informática nas escolas públicas, pelo 

governo federal, visa oportunizar a inclusão digital de professores e alunos, 

além de contribuir para o processo de aprendizagem e melhorar a qualidade 

da educação no Brasil. Neste processo, torna-se necessário que os 

professores estejam preparados para aplicar os computadores em seus 

planejamentos, dinamizando suas práticas e contribuindo de forma mais 

efetiva para aprendizagem dos alunos. 

          Como mencionado anteriormente, as escolas vêm se equipando com 

os computadores, mas questiona-se se os professores estão sabendo 

explorar os recursos que os recursos computacionais oferecem. Os softwares 

e a internet não podem ser ignorados pelo professor, contudo, infelizmente, 

em pleno século XXI constata-se que muitos professores ainda estão alheios 

ao conhecimento tecnológico.  

          Cabe aos professores sair do comodismo e partir em busca desses 

conhecimentos para que as mudanças possam ocorrer em suas práticas 

pedagógicas. É incoerente ser resistente à inovação tecnológica, pois 

formamos cidadãos para uma sociedade tecnológica. O professor deve 

preparar-se para enfrentar este desafio tornando um profissional atualizado e 

comprometido com uma educação de qualidade. 

          A escola de ensino fundamental professora Marieta Nunes é uma das 

escolas que receberam os computadores,  mas que,  devido  à  falta de  
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formação dos professores, são pouco utilizados. O acesso à sala de informática 

era restrito a poucos professores que tinham conhecimento de informática. 

Geralmente, os outros professores tinham receios em mexer nos computadores 

por acreditarem que são equipamentos caros e difíceis de manipular. 

             Este fato despertou o interesse na realização deste estudo, por 

acreditar-se na importância das ferramentas educacionais para a aprendizagem 

e na crença de que os professores da escola fundamental Marieta Nunes, com 

uma boa formação, serão capazes de explorar a sala de informática em suas 

aulas. 

             Considerando o contexto acima se destaca como questão central 

deste estudo: Quais os aspectos técnicos e pedagógicos que informática 

educativa deve ser considerada em uma proposta de formação continuada para 

os professores? 

 

1.2 OBJETIVOS 

 

            O objetivo geral deste estudo é elaborar uma proposta de formação 

continuada de professores para o uso do computador na escola de ensino 

Fundamental Professora Marieta Nunes, enfatizando aspectos técnicos e 

pedagógicos.  

           Como objetivos específicos destacam-se: 

a) identificar os referenciais teóricos da formação continuada e do uso 

do computador no processo educativo; 

b) apreender aspectos computacionais técnico-pedagógicos 

necessários para a formação do professor.  

 

1.3 METODOLOGIA 

 

             Para atender aos propósitos deste estudo foram realizadas pesquisa 

bibliográfica e pesquisa de campo. A pesquisa bibliográfica envolveu temas 

como a formação continuada do professor e o uso das tecnologias 

computacionais no processo educativo. Destacam-se teóricos como Luis Paulo 

Leopoldo Mercado, José Manuel Moran, José Armando Valente e Seymour Papert. 
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            A pesquisa de campo foi realizada com os professores da escola Marieta 

Nunes. Inicialmente houve um primeiro contato com a direção da escola. A 

diretora foi bastante atenciosa dando sugestões para uma aproximação com 

outros professores da escola. Em seguida conversou-se com os professores 

colocando os objetivos da pesquisa e as contribuições que poderia trazer para a 

prática pedagógica. Na oportunidade, apresentamos os documentos fornecidos 

pela UFRA que foram necessários para a realização do projeto. 

            A coleta de dados foi realizada a partir da aplicação de um questionário 

com questões abertas para os professores de 1º ao 5º ano. Os professores 

responderam conforme o entendimento que cada um tinha acerca do uso dos 

computadores na prática pedagógica. O Fato de preencherem o questionário 

despertou o interesse dos professores no tema e na perspectiva da valorização 

de oficinas pedagógicas sobre o uso dos computadores. Todos os professores 

envolvidos nesse estudo se dispuseram, sem qualquer dificuldade, em 

responder de acordo com suas experiências vividas em relação ao uso das 

tecnologias. 

 

 

1.4 ESTRUTURA 

  

             O presente trabalho, além do capítulo introdutório, apresenta o capítulo 

2 que trata da formação continuada do professor diante dos desafios das 

tecnologias computacionais, o capítulo 3 que trata dos resultados da pesquisa 

de campo realizada na escola Marieta Nunes, o capítulo 4 que apresenta a 

proposta de formação continuada para os professores da escola Marieta Nunes 

e algumas considerações acerca da realização do trabalho, além das referências 

e apêndices.   
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2 A  FORMAÇÃO CONTINUADA DO PROFESSOR E AS TECNOLOGIAS 

COMPUTACIONAIS. 

 

2.1  ASPECTOS IMPORTANTES DA FORMAÇÃO CONTINUADA. 

 

            Segundo a legislação brasileira, a formação continuada deve ser 

garantida aos profissionais da educação a fim de buscarem novos rumos frente 

às mudanças que vem ocorrendo no atual contexto. Neste sentido, a Lei de 

Diretrizes e Base da Educação Nacional (LDB), de 1996, trouxe avanços na 

busca de uma educação de qualidade. 

             De acordo com a LDB, a formação continuada deve ser oferecida por 

instituições especializadas ou no ambiente de trabalho. As universidades e 

faculdades de ensino superior, portanto, também têm responsabilidade neste 

processo, assim como os sistemas de ensino federal, estadual e municipal. 

            Deve ser garantido ao professor, pelos diversos sistemas de ensino, 

tempo para estudos, planejamento e avaliação, assim como licenças para cursos 

de pós-graduação. Isto está previsto na LDB e é um direito do professor 

(BRASIL, 1996). 

 

Art, 67º Os sistemas de ensino promoverão a valorização dos profissionais 
da educação, assegurando-lhes, inclusive nos termos dos estatutos e dos 
planos de carreira do magistério público:  
I - ingresso exclusivamente por concurso público de provas e títulos; 
II - aperfeiçoamento profissional continuado, inclusive com licenciamento 
periódico renumerado para esse fim; 
III - piso salarial profissional; 
IV - progressão funcional baseada na titulação ou habilitação, e na 
avaliação do desempenho; 
V - período reservado a estudos, planejamento e avaliação, incluído na 
carga de trabalho; 
VI - condições adequadas de trabalho. 
 
 

            Não se pode deixar de destacar que o poder público deve incentivar o 

desenvolvimento de programas de educação continuada, de forma presencial ou 

a distância. Neste caso, vale ressaltar que o governo sempre procurou utilizar 

ferramentas tecnológicas na realização de programas educacionais a distância 

como o correio, o rádio, a televisão e as novas tecnologias de informação e 

comunicação (TIC’s). 
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            De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional os 

principais fundamentos da formação continuada são: a indissociação entre teoria 

e pratica e o aproveitamento de formação e experiências anteriores. (BRASIL, 

1996) 

Art. 61 - A formação dos professionais da educação, de modo a atender 
aos objetivos dos diferentes níveis e modalidades de ensino e às 
características de cada fase de desenvolvimento do educando, terá como 
fundamento. 
I – A associação entre teorias e praticas, inclusive mediante a capacitação 
em serviço; 
II – Aproveitamento da formação e experiências anteriores em instituições 
de ensino e outras atividades. 
 
 

            De acordo com este contexto, cabe aos profissionais da educação exigir 

seus direitos e valorizar os programas efetivados pelos sistemas de ensino, 

compreendendo-os como possibilidades para a construção do conhecimento e 

crescimento profissional. A formação continuada não deve ser entendida como 

“passa tempo”, mas o tempo reservado para estudos, planejamento e avaliação 

deve ser bem utilizado pelos professores. 

            Muitos educadores têm realizado estudos com o intuito de colaborar com 

as discussões sobre o papel da formação continuada para a prática pedagógica 

do professor. Isto é muito importante para que a ideia da formação continuada 

não se resuma em um tempo para estudos dissociados da prática e das 

experiências anteriores. Desta forma, a formação continuada não passaria de 

um período para cumprir o que determina a LDB e não um processo contínuo de 

aprendizado que deve significar evolução e crescimento. 

            Na reflexão sobre a formação continuada é fundamental a compreensão 

de termos como “continuidade” e “ruptura” (CARVALHO, 2003). De acordo com 

este autor pode-se supor que a formação continuada, deve estar relacionada à 

palavra “caminho”. Contudo, um caminho que não pode ser rompido, mas 

continuado. Isto não significa que este caminho é sempre igual. Ele é dinâmico, 

evolutivo, mas contínuo. 

A expressão formação continuada, sendo bem mais ampla que a palavra 
curso, traz a nossa reflexão, ainda que inadvertidamente, uma ideia mais 
complexa da linha de tempo e de sucessão de eventos. Se quisermos com 
essa expressão reforçar a ideia de continuidade, necessariamente, 
teremos em nossa pauta, outros elementos que também evocam noções 
cronológicas, pontos de partida, rupturas, simultaneidades, histórias, 
programas, cronologias, etc. (CARVALHO, 2003, p.17).                    
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             Para Gatti (2003, p. 197) muitos programas de formação continuada, 

equivocadamente, acreditam que com a disponibilização de conteúdos aos 

professores pode-se garantir, por parte destes, novas posturas e ações. No 

entanto, de acordo com o teórico, essa concepção é limitada e não expressa os 

processos de formação continuada. Diferentemente disto, a construção do 

conhecimento do professor, no processo formativo, ocorre não apenas devido 

aspectos cognitivos, mas também socioafetivo e culturais.   

 

O conhecimento é enraizado na vida social, expressando e estruturando a 
identidade e as condições sociais dos que dele partilham. Por isso, ações 
sociais ou educacionais que têm por objetivo criar condições de mudanças 
conceituais, de atitudes e práticas precisam estar engrenadas com o meio 
sociocultural no qual as pessoas, os profissionais, que serão abrangidos 
por essas ações, vivem. Metaforicamente, diríamos que a alavanca tem 
que se integrar ao terreno para mover o que pretende mover (GATTI, 
2003, p. 197). 

 

            Em atendimento a LDB observam-se muitos programas de formação 

continuada no Brasil. Alguns com maior ou menor carga horária e infraestrutura. 

No entanto, a grande preocupação é com a qualidade e eficácia desses 

programas. Não há como negar que as avaliações dos programas de formação 

continuada são necessárias, afim de que se identifiquem pontos positivos e 

negativos. 

            Muitas das avaliações dos programas de formação continuada são 

realizadas durante ou no final do curso ou de 1 ano do programa. No entanto, as 

avaliações também devem enfatizar as práticas pedagógicas dos professores 

após a formação, ou seja, verificar o que realmente mudou ou melhorou na 

prática cotidiana, pois o objetivo da formação é a melhoria da prática pedagógica 

e não somente o cumprimento de uma legislação. 

 

Há um estudo de Géglio (2006) que procurou verificar, após dois anos do 
término de processo de educação continuada, qual a percepção que os 
professores possuíam a respeito dos cursos que fizeram e de sua 
mudança de prática em sala de aula. Trabalhando com a narrativa dos 
professores, verificou um discurso contraditório em alguns, quando partem 
da afirmação de que não aprenderam nada e, na sequência, relatam 
várias aprendizagens adquiridas, seja como novidade, seja como 
“rememoração” de coisas esquecidas. Também no estudo desse autor, foi 
possível verificar que, em maior ou menor medida, todos evidenciam em 
suas narrativas alguma mudança de prática relacionada ao programa 
frequentado; mesmo aqueles professores que negaram em seus relatos 
haver aplicado conhecimentos adquiridos mostraram indícios claros de 
alguma mudança, não assumida racionalmente mas relatada ao falar de 
suas práticas (GATTI, 2008, p.62) 
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            Deve-se investir cada vez mais nas políticas públicas de formação 

continuada do professor, no entanto, devem-se investir também nos cursos de 

formação inicial. A má qualidade dos cursos de formação inicial dificulta a 

efetivação das formações continuadas, muitas vezes pela falta de 

conhecimentos básicos da profissão pelo professor. Os referenciais que pautam 

as práticas pedagógicas muitas vezes estão dissociados dos referenciais 

teóricos estudados nas universidades e faculdades. Por isso, é de suma 

importância haver maior integração entre a formação inicial a continuada. Esses 

processos não devem ser estanques, mas interligados e em constante evolução. 

 

2.2 AS TECNOLOGIAS COMPUTACIONAIS NOS PROCESSOS FORMATIVOS 

            O uso das novas tecnologias na sociedade está transformando as 

relações entre os indivíduos nas suas dimensões econômicas e sociais. No 

cenário educacional não tem sido diferente. O mundo informatizado exige novas 

propostas educacionais. 

            As escolas estão sendo informatizadas, tanto administrativa quanto 

pedagogicamente, portanto o desafio está posto para todos os educadores. No 

entanto, é necessário que o professor também mude sua postura. Ele precisa 

estar aberto às mudanças, sem medo de errar e admitir que não “sabe tudo” por 

isso a relação entre professor-aluno precisa mudar na interação com o 

computador. É que o aluno muitas vezes sabe mais que o professor. 

A construção do conhecimento passa a ser igualmente atribuída aos 
grupos que interagem no espaço do saber. Ninguém tem a posse do 
saber, as pessoas sempre sabem algo, o que as tornam importante 
quando juntas, de forma a fazer uma inteligência coletiva. É uma 
inteligência distribuída por toda parte, valorizando em tempo real (LÉVY, 
1998, p. 28) 

 

            O computador pode propiciar aos professores e alunos grandes 

vantagens no processo educativo, pois motiva a aprender, a buscar o 

conhecimento; simplifica tarefas e os coloca em posição de cidadãos com 

acesso aos recursos digitais. 

            O professor necessita se apropriar dos recursos computacionais e usá-los 

no dia a dia em sala de aula. Por isso, a sua formação continuada deve prever  

condições  para  que  ele  domine  o  computador com suas ferramentas,  
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assim poderá planejar o seu uso de forma consciente (VALENTE, 1993). Isto é 

fundamental para uma educação de qualidade. 

             A formação continuada deve propiciar aos professores a compreensão 

de que o uso das tecnologias educacionais nos processos educativos deve ter 

objetivos claros, pois o professor, consciente dos objetivos que deseja alcançar, 

torna-se um importante mediador no processo de construção do conhecimento 

(SILVA, 1998). 

            O professor precisa ser estimulado a utilizar os recursos os recursos 

computacionais. Sabe-se que, atualmente, todas as pessoas devem saber usar 

um computador, mas muitos são resistentes e tem medo da máquina. O 

professor deve acreditar que pode fazer a mudança acontecer e contribuir para a 

formação de cidadãos na sociedade informatizada, mas para isso é importante a 

formação continuada e uma nova visão do processo educativo (LÉVY, 1998, 

p.28). 

            O professor, como facilitador do processo de construção do 

conhecimento, é peça chave no processo de informatização do processo 

educativo. Nenhum recurso tecnológico pode substituir totalmente o professor, 

pois nas relações de ensino-aprendizagem não há somente aspectos cognitivos, 

mas afetivos e sociais. 

 

Temos que cuidar do professor, porque todas essas mudanças só entram 
bem na escola se entrarem pelo professor, ele é a figura fundamental. Não 
há como substituir o professor. Ele é a tecnologia das tecnologias, e deve 
se portar como tal (DEMO, 2008, p. 134). 
 
 

            No processo de formação continuada não podem ser ignoradas as atuais 

propostas educacionais que consideram as novas tecnologias da informação e 

comunicação (TIC’s). Contudo, tem-se que refletir sobre o uso destas 

tecnologias para a realização de práticas dinâmicas e construtivas e não práticas 

que levem a um ensino tradicional fragmentado e fundamentado na cópia e na 

memorização.  

            Não há vantagens educacionais na aquisição de equipamentos 

tecnológicos se os professores não tiverem clareza sobre o tipo de formação que 

querem   para   seus   alunos.  O  governo   instituiu   especialmente   o   uso   de  
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televisores e vídeos em sala de aula, instalou antenas parabólicas, mas, 

infelizmente, observavam-se muitos destes instrumentos se estragando nas 

escolas sem nenhum uso por parte dos professores. Evidentemente, que os 

educadores tinham boa vontade, mas isto não fora o suficiente. Era necessária 

uma formação que objetivasse orientar o professor não apenas tecnicamente, ou 

seja, no uso dos equipamentos, mas que propusesse atividades pautadas em 

abordagens críticas de educação. 

            Considerando o que fora dito anteriormente, se as formações continuadas 

para o uso do computador não estiverem embasadas em uma abordagem crítica 

também poderão se resumir em formações essencialmente técnicas. Quanto a 

isso Mercado (2002, p. 21) afirma que. 

 

O processo de formação continuada permite condições para o professor 
construir conhecimento sobre as novas tecnologias, entender por que  e 
como integrar estas na sua prática pedagógica e ser capaz de superar  
entraves administrativos e pedagógicos, possibilitando a transição de um 
sistema fragmentado de ensino para uma abordagem integradora voltada 
para a resolução de problemas específicos de interesse do professor. 
 
 

            A escola tem o papel de formar cidadãos para a vida, portanto usar os 

recursos computacionais é também contribuir para a diminuição da exclusão 

digital, pois o processo educativo não se efetiva somente dentro dos muros da 

escola, mas no contexto social mais amplo. 

            Nesse sentido, as atividades com os recursos computacionais, como 

software e internet, precisam favorecer a consciência crítica, a análise, o 

raciocínio lógico e o espírito investigativo do aluno e do professor. Os referidos 

recursos devem auxiliar o professor no seu planejamento, avaliação e na 

realização de estratégias metodológicas. Quanto ao aluno, devem favorecer a 

construção do conhecimento a partir da pesquisa e reflexão. 

 

Formar para as novas tecnologias é formar o julgamento, o senso crítico, o 
pensamento hipotético e dedutivo, as faculdades de memorizar e 
classificar, a leitura e a análise de textos e de imagens, a representação 
de redes, de procedimentos e de estratégias de comunicação 
(PERRENOUD, 2000, p. 128). 
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             Dentre os diversos recursos computacionais destaca-se a Internet 

(MORAN, 2006), Esta ferramenta pode ajudar o professor a preparar sua aula, 

pesquisando sobre os temas que serão trabalhados com os alunos, 

metodologias de ensino e fundamentos pedagógicos para a prática pedagógica. 

Esta ferramenta também pode contribuir com o processo de comunicação e 

socialização entre os alunos e entre estes e os professores. 

 

O primeiro passo é facilitar o acesso dos professores e dos alunos ao 
computador e à Internet. Procurar de todas as formas possíveis que todos 
possam ter o acesso mais fácil, frequente e personalizado possível às 
novas tecnologias. Ter salas de aula conectadas, salas ambiente para 
pesquisa,   laboratórios   bem   equipados.  Facilitar  que  os   professores 
possam ter seus próprios computadores. Facilitar que cada aluno possa 
ter um computador pessoal portátil. (MORAN, 1999, p. 6). 
 
 

            Os softwares ou programas também são recursos de grande valia no 

processo de aprendizagem, no entanto  devem-se planejar as formações de 

maneira que o professor  conheça as funcionalidades dos softwares e possa 

extrair deles os seus potenciais para a aprendizagem. Há diversos tipos de 

software educativo. Uns objetivam o exercício, outros a pesquisa, há os que 

possibilitam a criação de textos, desenhos e animações. Destacam-se os jogos 

educativos e os softwares de simulação. Como pode-se observar não há apenas 

um tipo de software ou programa, mas cada um tem objetivos importantes para a 

formação dos alunos, como a criatividade, o raciocínio lógico e o espírito 

investigativo. 

 

...os softwares educativos podem estimular o desenvolvimento do 
raciocínio lógico e consequentemente, da autonomia do indivíduo, a 
medida que podem levantar hipóteses, fazer interferências e tirar 
conclusões a partir dos resultados apresentados.  
Por estes motivos, é preciso avaliar os princípios didáticos, as 
potencialidades de aprendizagem e as limitações tecnológicas, como 
também, o nível e a capacidade de interação destas ferramentas 
computacionais para o uso eficiente dos softwares educativos na 
educação profissional. (JUCÁ, 2006, p. 26).   
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3 A PESQUISA DE CAMPO: o que pensam os professores da escola 

Marieta Nunes. 

 

3.1 O LOCAL DA PESQUISA. 

 

 

            A Escola Municipal de Ensino Fundamental Professora Marieta Nunes 

está localizada na comunidade da Vila de Vista Alegre do Pará, rua Dias Botelho 

s/nº, zona rural do município de Marapanim – Pará. A escola também atende 

alunos de mais duas comunidades ribeirinhas. O nome da escola originou-se de 

uma homenagem à mãe do então governador do estado do Pará, Alacid da Silva 

Nunes. Sua fundação data de meados do ano de  1970 e a primeira diretora da 

escola foi a Professora Maria Benedita Sarmento Pereira. Na época, a escola 

atendia cerca de 150 alunos de 1ª a 4ª séries. A partir do ano de 1978 a escola 

começou a ofertar, gradativamente de 5ª a 8ª séries. A escola foi municipalizada 

no ano de 1996. Atualmente, a escola funciona em quatro turnos. Além de 

atender de 6º ao 9º ano do ensino fundamental, oferece a Educação de Jovens 

e Adultos (EJA), sendo 3ª e 4ª etapa.  

            A escola Marieta Nunes ocupa uma área de 1.200 m2 sendo 478 m2 de 

área devidamente construída. É constituída de 06 (seis) salas de aula, 01 (uma) 

sala de professores, 01 (uma) secretaria com 01 (um) computador e 01 (uma) 

máquina de xerox, 01 (uma) diretoria com ar condicionado, 01 (um) pátio, 01 

(uma) copa, 02 (dois) depósitos, um para merenda e outro para materiais 

pedagógicos, 01 (um) refeitório, 01 (uma) biblioteca, 01 (um) laboratório de 

informática, 02 (dois) banheiros, um para alunos e outro para funcionários, 01 

(uma) quadra descoberta e uma área para lazer à sombra de centenárias 

mangueiras. As salas de aula são arejadas, as paredes são todas pintadas e as 

instalações elétricas estão em bom estado favorecendo uma boa iluminação. 

            A Escola Municipal de Ensino Fundamental Professora Marieta Nunes, 

possui 03 (três) agentes administrativos, 04 (quatro) agentes de portaria e 01 

(uma)  secretária,   todos  com  nível  médio,  01 (uma)   diretora   licenciada  em  

 

 



 

21 

  

História e 03 (três) coordenadores pedagógicos com formação em licenciatura 

em  Pedagogia. O quadro  de  professores  é formado por profissionais  que,  na 

maioria, possuem formação superior: 01 (um) professor licenciado em 

Matemática, 01 (um) professor licenciado em Língua Portuguesa, 01 (um) 

professor licenciado em Geografia, 01 (um) professor licenciado em Historia, 01 

(um) professor licenciado em Educação Física, 06 (seis) professores com 

licenciatura em Pedagogia e 06 (seis) com formação do Magistério e nível 

médio. 

            A Sala de informática surgiu da necessidade da escola promover a 

interação dos alunos com as novas tecnologias em plena era digital.  A escola foi 

contemplada com 10 (dez) computadores, em 2011, pelo Ministério de Educação 

- MEC, um projeto do governo federal. O Programa Nacional de Tecnologia 

Educacional – ProInfo, do governo federal, objetiva incentivar o uso pedagógico 

da informática na rede pública de ensino. O programa envia os computadores às 

escolas enquanto os estados, o Distrito Federal e os municípios devem 

providenciar a estrutura adequada para receber os computadores e realizar a 

capacitação dos professores para uso dos recursos computacionais1. A escola 

não tem conexão com a Internet.  

          A sala de informática mede 12 metros de comprimento por 5 metros de 

largura. Possui ar condicionado, 10 (dez) computadores, 12 (doze) cadeiras 

estofadas, 02 (duas) impressoras, 01 (uma) bancada para os computadores. O 

sistema operacional instalado nos computadores é o Linux Educacional. Além do 

sistema operacional estão instalados jogos educativos, editor de texto, editor de 

planilha, software para elaboração de slides e software livres diversos. 
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3.2 OS SUJEITOS DA PESQUISA 

 

            Dos  06 (seis) professores que participaram da pesquisa, apenas 01 (um) 

é do sexo masculino e 02 (dois) têm curso superior. Eles atuam com alunos do 

1º ao 5º ano do ensino fundamental e tem, em média, 20 anos de experiência no 

magistério.  

 

           Quadro 1 – Dados dos professores que participaram da pesquisa. 

    Código   Sexo   Formação  Tempo de Serviço       Idade 

 Professor  A     M    Superior          21 anos     52 anos 

 Professor  B     F    Superior          27 anos     49 anos 

 Professor  C     F   Magistério          31 anos     53 anos 

 Professor  D     F   Magistério          23 anos     41 anos 

 Professor  E     F   Magistério          09 anos     33 anos 

 Professor  F     F   Magistério          07 anos     59 anos 
     Fonte: Pesquisa de campo 

 

 

 

 

_______________________________ 

 

1
 portal.mec.gov.br 

 

 

 

 

 

3.3 A COLETA DE DADOS 

 

 

            Para a coleta de dados empregou-se a técnica do questionário com 07 

(sete) perguntas abertas sobre a formação do professor, tempo de atuação, uso 

do computador no trabalho do professor e suas vantagens para a aprendizagem. 

Os nomes dos professores foram preservados, portanto estes foram 

identificados por meio de código, ou seja, letras maiúsculas de A a F. Os 

questionários foram entregues aos professores e, depois de preenchidos, 

devolvidos minutos depois.  
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3.4 SISTEMATIZAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS 

 

            Os dados levantados com os questionários foram sistematizados em 

quadros de acordo com cada pergunta (Apêndice B). Em seguida, as respostas 

foram lidas várias vezes a fim de serem identificados alguns aspectos acerca 

das concepções dos professores. Com a leitura foram elencadas algumas 

categorias de análise:   preocupação com as futuras gerações na sociedade da 

informação; 

a) contribuição para a aprendizagem; 

b) auxílio na organização e planejamento do professor; 

c) instrumento para a renovação da prática pedagógica do professor; 

d) dinamização das metodologias de ensino; 

e) contribuição para a interdisciplinaridade; 

f) incentivo e facilitação da pesquisa; 

g) contribuição para a produção de texto, a leitura e a oralidade. 

 

a) Preocupação com as futuras gerações na sociedade da informação. 

 

Sou totalmente a favor e acho indispensável para trabalhar na geração em 
que estamos. O computador é um recurso benéfico desde que nós 
professores saibamos como conduzir esta ferramenta. (Professor D). 
 
Sim, atualmente sabe-se que o estudo em plena era digital mostra-se 
absolutamente necessário, posto que o domínio da palavra escrita e falada 
não mais representa um trabalho particular, mas um atributo essencial do 
profissional competente, atualizado, moderno e eficaz no mundo 
globalizado. (Professor A). 
 
 
Sim, facilita o descobrimento de novas informações do mundo moderno. 
(Professor F).   

 
 

b) Contribuição para a aprendizagem. 

 
Eu acho que o computador é um recurso pedagógico que poderia ser 
aliado no processo ensino aprendizagem onde tanto o professor quanto o 
aluno poderiam enriquecer o seu conhecimento. (Professor B). 
 
Sim, com o uso do computador e da internet, sendo um recurso rico em 
possibilidades que contribuem na melhoria do ensino aprendizagem. 
(Professor D). 
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c) Auxílio na organização e planejamento do professor. 
 
Sim, porque o computador é uma das ferramentas de trabalho nas minhas 
atividades profissionais. (Professor B). 

 
Sim, porque foi uma maneira fácil e melhor executar o trabalho 
pedagógico. (Professor E). 

 
Certamente que sim, como a vida de professor é muito corrida, o 
computador auxilia nos trabalhos, nas aulas e nas diversas tarefas 
exigidas. (Professor D). 
 

 

d) Instrumento para a renovação da prática pedagógica do professor. 
 
Sim, já utilizei achei que deveria inovar minha prática pedagógica e 
procurei ter esse contato com o computador. (Professor D). 
 
Acho importante e necessário para as novas formas de aprendizagem. 
(Professor F). 
 
Com certeza, a tecnologia pode ser uma poderosa ferramenta para facilitar 
o aprendizado, o computador trás o acesso as informações é um 
instrumento para transformar a velha escola. (Professor C). 
 
Sim, a buscar novas formas de pensar e de conduzir as mudanças 
pedagógicas. (Professor C). 
 
Tornar capaz de beneficiar várias atividades ao professor como mais 
segurança trazendo novos meios de melhorar sua ação de trabalhar. 
(Professor E). 
 
 

e) Dinamização das metodologias de ensino. 
 

Considero que seja bem mais rápido e prático. (Professor E). 
 
Acho que o computador veio ajudar e facilitar muitas atividades que seriam 
difíceis de serem realizadas sem a informática tanto para o professor 
como o aluno. (Professor C). 
 
Certamente que as aulas com o recurso do computador tornam as aulas 
mais dinâmicas e atrativas, o professor deve se inteirar em crescer nesse 
recurso para melhorar suas práticas pedagógicas. (Professor D). 

 
 

Facilita o trabalho pedagógico, o que ajuda o professor a desempenhar 
sua aula com eficácia e dinamismo. (Professor F). 
 

 

f) Contribuição para a interdisciplinaridade. 
 
Sim, ele deve ser utilizado como uma ferramenta a mais no processo 
educativo e como um instrumento de interação dos conteúdos. (Professor 
B). 
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g) Incentivo e facilitação da pesquisa. 
 
Sim, quando usa em beneficio a educação o computador facilita e muito a 
maneira de pesquisa e o aprendizado. (Professor E). 
 
Já, o computador serve para fazer trabalhos da escola, pesquisas e tudo 
que eu quero saber sobre a educação, sempre faço uso do computador. 
(Professor C). 
 
Com certeza, através de pesquisas, buscando novas informações, que 
vem beneficiar o ensino aprendizagem do educando. (Professor F). 
 
Despertar no aluno o desejo de saber e buscar novos saberes. Sair do 
analfabetismo digital. (Professor B). 
 
 

h) Contribuição para a produção de texto, a leitura e a oralidade. 
 
Sim, na produção de textos porque certamente o professor que interage 
com os alunos conscientiza a todos do que o estudo da computação deve 
ser aprendido com um instrumento social, interativo e dinâmico na era 
digital. (Professor A). 

 
Sim, para digitar um texto, na inserção de figuras, gráficos, vídeos, fotos, 
formas e pesquisas. (Professor B). 
 
Sim, possibilita aos professores o domínio das habilidades de leitura, 
produção de textos, pesquisas na internet para facilitar a entrada em todas 
as áreas do conhecimento. (Professor A). 

 
Sim, de várias maneiras como digitar um trabalho, fazer uma pesquisa e 
assim melhorar cada vez mais nosso trabalho em sala de aula. (Professor 
E). 
 
Facilitar a comunicação, assim como os atos de escrever e de falar bem, 
não é tão difícil como muitos imaginam. (Professor A). 
 
Vem favorecer o domínio da escrita e da leitura com o conhecimento dos 
vários tipos de escrita para cada situação que possibilitará ao professor a 
interação e a comunicação nos espaços sociais para que no futuro torne-
se um preparado para o cenário escolar. (Professor A). 
 
 

i) Necessidade de formação para o uso do computador. 

            Dos professores pesquisados, apenas 01 não havia usado o computador. 

Evidentemente,  que  isto ocorreu pela falta de formação  e  conhecimento  e  

não  pela opção em não usar. Os professores concebem que na sociedade da 

informação é imprescindível utilizar corretamente as novas tecnologias, mas 

nem sempre os professores têm oportunidade de participar de formação 

continuada. 
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Não, porque tenho dificuldade em saber manuseá-lo esse tipo de 
ferramenta tecnológica. (Professor F). 
 
Que podemos conviver diretamente com a informação e o acesso ao 
conhecimento e a formação continuada de professores. Mas nem todos 
podem ter essa informação e utilizar de modo correto as novas 
tecnologias. (Professor C).  
 
 
 

 
 
 

4 PROPOSTA DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA OS PROFESSORES 

DA ESCOLA MARIETA NUNES 

 

            Dentro deste cenário, onde as escolas estão sendo equipados com as 

salas de informática, os professores precisam refletir sobre sua formação para o 

uso destas ferramentas. Estes não podem ficar omissos sabendo que os 

computadores estão trancados em uma sala e ninguém faz uso deles. Sem 

dúvida, professores e alunos precisam, urgentemente, ter acesso às novas 

tecnologias. 

            Portanto, neste processo faz-se necessário estabelecer oficinas que 

possam contribuir para a formação dos professores, no sentido de que todos 

sejam inseridos no mundo digital apoderando-se dos conhecimentos e 

facilidades que o computador pode proporcionar para a sua atividade 

pedagógica. 

            A proposta de oficina aqui apresentada toma como base os dados 

teóricos e a pesquisa de campo realizada junto aos professores da escola 

Marieta Nunes. Segundo estes referenciais, a formação continuada dos 

professores da escola Marieta Nunes deve envolver: 

a) Noções sobre o hardware e sobre o sistema operacional Linux; 

b) Concepções teóricas do uso do computador na educação; 

c) Atividades suportadas pelos softwares diversos, especialmente o 

editor de texto Writer, software para elaboração de slades Impress, 

planilha eletrônica Calc e editor de desenho Kolourpaint.  
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 É necessário esclarecer que a proposta de oficina apresentada neste estudo é 

uma introdução ao uso dos computadores no processo educativo, por isso será 

nomeada como Oficina Introdutória. Isto significa que, após a Oficina 

Introdutória, devem ser planejadas outras oficinas como oficina de GCompris, 

oficina de Tux Paint e etc. No entanto, estas não serão desenvolvidas neste 

estudo.  

 

4.1  PÚBLICO - ALVO 

 

            A proposta da Oficina Introdutória tem como público alvo os professores 

da escola Marieta Nunes que atuam no Ensino Fundamental de 1º ao 5º ano. 

Estes professores têm pouco conhecimento e experiência no que diz respeito ao 

uso dos computadores  no  processo  educativo,  o que é um grave problema,  

pois  os  recursos tecnológicos podem ser de grande valia no trabalho com estes 

alunos. Acredita-se que nos níveis de ensino em que os professores atuam, as 

crianças têm muitas dificuldades na leitura, escrita e operações matemáticas, 

portanto as atividades sugeridas devem enfatizar estas áreas. Isto não significa 

que, a partir da perspectiva interdisciplinar, outras áreas não possam ser 

trabalhadas como ciências, arte, história e geografia.  

 

 

4.2 OBJETIVO 

   

            Propiciar aos professores de 1º ao 5º ano do ensino fundamental 

conhecimentos teóricos e práticas do uso do computador no processo ensino 

aprendizagem, contribuindo para a exploração destas ferramentas em sua 

prática pedagógica. 
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4.3  SOFTWARES 

 

            A sala de informática é composta por 10 (dez) computadores com o 

sistema operacional Linux 3,0. As máquinas chegaram à escola com softwares 

aplicativos livres do pacote BrOffice.org: 

a) Writer: possibilita a criação e edição de textos; 

b) Calc: possibilita a criação, edição e apresentação de planilhas 

eletrônicas; 

c) Impress: possibilita a criação e edição de slides; 

d) Koulorpaint: possibilita a criação e edição de desenhos.   

            Além destes programas também estão disponibilizados nas máquinas os 

softwares educativos como o Tux Paint, Planetário Virtual Kstars, pacote 

GCompris dentre outros. No entanto, na proposta aqui apresentada serão 

enfatizados somente os aplicativos Writer, Calc, Impress e Koulorpaint. 

 

 

4.4  CARGA HORÁRIA 

 

            A proposta de Oficina Introdutória compreende uma carga horária de 28 

horas distribuídas da seguinte forma: 

a) 4 horas – conhecimentos do hardware: ligar, desligar, dispositivos 

de entrada   (teclado,   mouse,   drive   de   CD/DVD,   pendrive,   

scanner   e microfone) e dispositivos de saída (monitor, drive de 

CD, caixa de som e       impressora); 

b) 4 horas – conhecimentos do sistema operacional Linux: Filosofia 

Linux e gerenciador de arquivos; 

c) 4 horas – concepções Construcionista e Instrucionista do uso do 

computador na educação e tipos de software educativo; 

d) 4 horas – editor de texto Writer – principais ferramentas e 

sugestões de atividades; 
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e) 4 horas – software de apresentação Impress – principais 

ferramentas e sugestões de atividades; 

f) 4 horas – planilha eletrônica Calc – principais ferramentas e 

sugestões de atividades; 

g) 4 horas – editor de desenho Koulorpaint – principais ferramentas e 

sugestões de atividades. 

 

 

 

4.5 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

 

            As concepções Instrucionista e Construcionista podem propiciar aos 

professores da escola Marieta Nunes uma visão mais fundamentada do uso do 

computador na educação. 

            De acordo com Papert (2008, p. 134) a palavra Instrucionismo que utiliza 

em seus estudos significa, ideologicamente, que para uma melhor aprendizagem 

deve-se aperfeiçoar o ensino, ou seja, o centro do processo educativo recai no 

professor. Quanto ao Construcionismo, Papert afirma que deve negar que no 

processo educativo o mais importante é o ensino. Ele deixa claro que o ensino é 

importante, assim como o professor, no entanto o ensino deve produzir maior 

aprendizagem possível. O Construcionismo valoriza a descoberta pelo aluno e o 

computador é instrumento poderoso para tal. 

 

As metáforas “transmissão” versus “construção” são temas que permeiam 
um movimento educacional maior e mais diversificado dentro do qual situo 
o Construcionismo e ressalto isso pelo jogo de palavras no nome. Para 
muitos educadores e para todos os psicólogos cognitivos, minha palavra 
evocará o termo Construcionismo, cujo uso educacional contemporâneo 
em geral remete à concepção de Piaget que o conhecimento 
simplesmente não pode ser “transmitido” ou “transferido pronto” para outra 
pessoa (PAPERT, 2008, p. 137). 
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            Em relação aos tipos de software serão destacados os aplicativos, no 

caso desta proposta o Writer, Calc, Impress e Koulorpaint. Os softwares 

aplicativos foram criados para uso geral, como escritórios e etc., contudo são 

disponibilizados e muito utilizados no processo educativo. 

            Será importante esclarecer que, além dos softwares aplicativos, existem 

os softwares educativos, ou seja, aqueles que foram criados especialmente para 

a educação como o Tux Paint, Planetário Kstar e pacote GCompris. Estes 

softwares ou programas não serão objetos de estudo desta proposta. 

 

4.6 ATIVIDADES 

 

            As atividades que serão sugeridas deverão propiciar o desenvolvimento 

da criatividade, criticidade e a aprendizagem de temas curriculares. Para tanto, o 

Writer, o Impress, o Calc e o Koulorpaint são muito interessantes por serem 

softwares abertos, ou seja, possuem ferramentas para a produção livre sobre 

qualquer tema.  

            Dentre as atividades que serão sugeridas destacam-se: 

a) reescrita ou criação e ilustração de textos narrativos como fábulas 

e lendas; 

b) elaboração de desenhos segundo diversos referenciais artísticos 

como, por exemplo grafismos marajoaras e tapajônicas, 

paisagismo e abstracionismo etc.; 

c) sistematização e apresentação de dados de pesquisa com a 

construção de relatórios, tabelas e gráficos, além de apresentação 

em slides. 

 

 

4.7 METODOLOGIA 

            No desenvolvimento da Oficina Introdutória serão realizadas aulas 

expositivas dialogadas, discussões e atividades práticas no computador. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

            O presente estudo tomou como objetivo principal elaborar uma proposta 

de formação continuada de professores para o uso do computador na escola de 

Ensino Fundamental Professora Marieta Nunes, enfatizando aspectos técnicos e 

pedagógicos. Após a análise dos dados coletados com a pesquisa de campo e 

bibliográfica concluiu-se que a proposta de formação continuada seria efetivada 

a partir de uma Oficina Introdutória. Os dados revelaram que os professores 

tinham interesse na exploração dos recursos computacionais em suas práticas 

pedagógicas por acreditarem em seus potenciais para a aprendizagem, o que é 

muito importante. 

            A Oficina Introdutória tem como objetivo propiciar aos professores 

conhecimentos teóricos e práticos que os auxiliem no uso do computador em 

sua prática pedagógica e compreende noções sobre o hardware, sistema 

operacional Linux, concepções teóricas do uso do computador na educação e 

atividades suportadas pelos softwares aplicativos. 

            A Oficina Introdutória trem carga horária de 28 horas. Sabe-se que esta 

carga horária não é suficiente, por isso a formação deve ser contínua, com a 

realização de outras oficinas posteriores acerca da aplicação dos recursos 

digitais no processo ensino aprendizagem. O processo de formação continuada 

não se resume a cursos ou oficinas esporádicas, mas deve ser constituída de 

cursos ou oficinas encadeadas, pois a formação é um processo dinâmico e 

evolutivo. 

            Acredita-se que não haverá grandes resistências por parte dos 

professores para participar da oficina, pois através da pesquisa de campo, 

percebeu-se que eles consideram a importância da tecnologia para a renovação 

da prática pedagógica, assim como anseiam por uma formação continuada que 

lhes dê respaldo para o uso do computador em sua prática. Isto é positivo, pois é 

necessário enfrentar as mudanças exigidas neste cenário tecnológico, além 

disso, é importante o comprometimento em querer mudar e buscar a autonomia 

diante dos recursos tecnológicos. 
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            Um dos pontos negativos é que a escola não tem acesso à Internet, 

impossibilitando o trabalho com recursos online como e-mail, blog e sites 

diversos. 

            Os professores devem avançar na busca de uma educação de qualidade 

e acreditar que os recursos computacionais podem revolucionar a educação nos 

dias atuais,  mas   primeiramente  é  preciso  que  estes  estejam  preparados  

para   assumir  esse desafio. Os professores devem ser capazes de manusear e 

criar ambientes de aprendizagem para os alunos e construírem uma nova 

concepção sobre o processo de aprendizagem. 

          O processo de formação continuada contribui para a qualificação 

profissional, pois com conhecimento o professor pode buscar as mudanças 

dentro ambiente escolar, proporcionando uma educação de melhor qualidade 

para todos os envolvidos no processo ensino – aprendizagem. Por isso a 

realização deste trabalho de pesquisa na Escola Municipal de Ensino 

Fundamental Professora Marieta Nunes foi uma experiência válida para a 

reflexão da informatização das escolas. 

            Este estudo é apenas inicial. Serão necessários novos estudos e 

pesquisas, onde a interação do professor com a máquina possa ser observada, 

para aprofundar as propostas de formação continuada suportadas pelos 

recursos computacionais. Espera-se que este trabalho contribua para 

discussões, cursos e novas pesquisas educacionais. 
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APÊNDICE A – Questionário para os professores 
 

Esta pesquisa de campo foi realizada com seis professores que atuam na rede 
municipal no Ensino Fundamental na Escola Municipal de Ensino Fundamental 
Professora Marieta Nunes. A pesquisa terá um número de sete perguntas que 
será em forma de questionário a serem respondida pelos professores. 
 
01 – Qual sua formação como professor (a)? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

02 – Quantos anos você atua como professor (a)? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

03 – Como professor alguma vez já utilizou o computador no seu trabalho? 

Como? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

  

04 – Você considera o computador como um recurso pedagógico? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

   

05 – O computador trás algum beneficio para a educação? Qual? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

06 – O computador auxilia o professor nas tarefas pedagógicas? De que forma? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

07 – Que vantagem o computador oferece a educação como recurso 

pedagógico? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
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APÊNDICE B – Sistematização dos dados 

Questão 01 – Qual sua formação como professor (a)? 

Questão 02 – Quantos anos você atua como professor (a)? 

       Código  Sexo   Formação Tempo de Serviço   Idade 

 Professor A     M       Superior          21 anos  

 Professor B     F       Superior          27 anos  

 Professor C     F      Magistério          31 anos  

 Professor D     F      Magistério          23 anos  

 Professor E     F      Magistério          09 anos  

 Professor F     F      Magistério          07 anos  

 

Questão 03 – Como professor alguma vez já utilizou o computador no seu 

trabalho? Como? 

 

Prof A 

Sim, na produção de textos  porque  certamente  o  professor   que   
interage com os alunos conscientiza a todos do que o estudo da    
computação deve ser aprendido com um instrumento social, 
interativo   e dinâmico na era digital.  

Prof B Sim, porque o computador é uma das ferramentas de trabalho nas  
minhas atividades profissionais. 

 
Prof C 

Já, o computador serve para fazer trabalhos da escola, pesquisas  
e tudo que eu quero saber sobre a educação, sempre faço uso  do  
computador. 

Prof D Sim, já utilizei achei que deveria inovar minha  prática  pedagógica  e 
procurei ter esse contato com o computador.  

Prof E Sim, porque foi uma  maneira fácil e  melhor  executar   o   trabalho 
pedagógico. 

Prof F Não, porque tenho dificuldade em saber manuseá-lo  esse  tipo  de 
ferramenta tecnológica.  

 

Questão 04 – Você considera o computador como um recurso pedagógico? 

Prof A Facilitar a computação, assim como os atos de escrever e de  falar 
bem não são tão difíceis como muitos imaginam.  

 

Prof B 

Eu acho que o computador é um recurso pedagógico  que  poderia 
ser aliado no processo ensino aprendizagem onde tanto o professor 
quanto o aluno poderiam enriquecer o seu conhecimento.  

 

Prof C 

Acho que o computador veio ajudar e facilitar muitas atividades que  
seriam difíceis de serem realizadas sem  a  informática  tanto   para   o 
professor como o aluno. 

 

Prof D 

Sou  totalmente  a  favor e  acho  indispensável  para   trabalhar   na  
geração em que estamos. O computador  é um   recurso   benéfico 
desde  que   nós    professores    saibamos   como   conduzir    esta  
ferramenta.  

Prof E Considero que seja bem mais rápido e prático. 

Prof F Acho   importante   e   necessário   para   as   novas   formas   de  
aprendizagem. 
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Questão 05 – O computador trás algum benefício para a educação? Qual? 
 

 
 
Prof A 

Sim, atualmente sabe-se que o estudo  em  era  digital  mostra-se  
absolutamente necessário posto que o domínio da palavra escrita e 
falada não mais representa um talento particular, mas  um  atributo 
essencial   do   profissional   competente,  atualizado,  moderno   e 
eficaz no mundo globalizado. 

Prof B Sim, para digitar um texto, na inserção de figuras, gráficos, vídeos, 
fotos, formas e pesquisas.   

 
Prof C 

Com  certeza, a  tecnologia  pode  ser  uma  poderosa  ferramenta 
para  facilitar  o  aprendizado,  o   computador   trás   o  acesso  as 
informações é um instrumento para transformar a velha escola. 

 
Prof D 

Sim, com o uso  do  computador  e  da  internet, sendo um recurso 
rico em possibilidades  que  contribuem   na  melhoria   do   ensino 
aprendizagem. 

Prof E Sim, quando usa em benefício a educação o computador, facilita  e 
muito a maneira de pesquisa e o aprendizado. 

Prof F Sim, facilita  o  descobrimento  de  novas  informações  do  mundo 
moderno. 

 
Questão 06 – O computador auxilia o professor nas tarefas pedagógicas? De 
que forma? 

 
Prof A 

Sim, possibilita aos  professores  o  domínio  das  habilidades  de 
leitura,  produção de  textos, pesquisas  na  internet para facilitar a 
entrada em todas as áreas do conhecimento. 

 
Prof B 

Sim,  ele  deve  ser  utilizado  como  uma  ferramenta   a  mais   no 
processo  educativo   e  como  um  instrumento  de  interação  dos 
conteúdos.  

Prof C Sim, a  buscar novas formas de pensar e de conduzir as mudanças 
pedagógicas.  

 
Prof D 

Certamente que sim, como a vida de professor  é  muito corrida, o 
computador auxilia nos trabalhos, nas aulas e nas diversas tarefas 
exigidas.  

 
Prof E 

Sim, de  várias  maneiras,  como  digitar  um   trabalho,  fazer  uma 
pesquisa, e  assim melhorar cada vez mais nosso trabalho em sala 
de aula. 

Prof F Com certeza,  através de pesquisas, buscando novas informações, 
que vem beneficiar o ensino aprendizagem do educando. 

 
Questão 07 – Que vantagem o computador oferece a educação, a educação 
como recurso pedagógico? 
   

 
Prof A 

Vem favorecer o domínio da escrita e da leitura com conhecimento 
dos vários tipos de  escrita para cada situação que  possibilitará ao 
professor a interação  e  a comunicação nos espaços sociais,  para 
que no futuro torne-se um preparado para o cenário escolar.   

Prof B Despertar no aluno o desejo de saber e buscar novos saberes. Sair 
do analfabetismo digital.  

 Que podemos conviver diretamente com a informação e o acesso 
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Prof C 

ao conhecimento  e a formação  continuada  de  professores.  Mas 
nem todos podem ter essa informação e utilizar de modo correto as 
novas tecnologias.  

 
Prof D 

Certamente que as aulas com  o recurso do computador tornam as 
aulas mais dinâmicas  e  atrativas, o  professor deve se inteirar em 
crescer nesse recurso para melhorar suas práticas pedagógicas. 

 
Prof E 

Torna capaz de beneficiar várias atividades ao professor como mais 
segurança  trazendo  novos  meios   de   melhorar  sua     ação   de 
 trabalhar. 

Prof F Facilita  o  trabalho   pedagógico,   o   que   ajuda   o   professor   a  
desempenhar sua aula com eficácia e dinamismo. 

 

 

  

    

              

 


