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RESUMO 

 

O ensino de Informática vem se constituindo como uma realidade cada vez mais atual no 

nosso cotidiano. É uma atividade que requer uma compreensão pedagógica, política, didática, 

técnica e metodológica que deve ser permeada por uma postura crítica-social do professor. 

Não podemos pensar em ensino, sem pensar em metodologias adequadas para que a 

aprendizagem se concretize. Metodologias estas que dependem das finalidades da formação 

humana e tem relação com o contexto social em que a educação é construída. Pensando nessa 

perspectiva esse estudo tem por objetivo geral analisar as metodologias do ensino de 

informática a partir das descrições dos alunos da Licenciatura em Informática do IFRN 

Campus Ipanguaçu, por meio dos Relatórios Finais de Estágio Docente. Para isso, a 

metodologia adotada foi uma pesquisa de caráter qualitativa, tendo como métodos de 

investigação a pesquisa bibliográfica e a pesquisa documental. As referências teóricas formam 

baseadas nos estudos de Vasconcelos (2013) e Demo (1985), Mizukami (1986), Saviani 

(2012) e Libâneo (1994), dentre outros. A pesquisa documental foi organizada de acordo com 

as orientações da proposta de Análise de Conteúdo de Bardin (2016). A partir dessas reflexões 

percebe-se que o ensino de informática pode ser realizado em dois sentidos: seja para 

continuar transmitindo a informação para o aluno e, portanto, reforçando o processo 

tecnicista; como também pode ser um ensino voltado a criar condições para que o aluno possa 

refletir, criticar e construir esse conhecimento. É possível inferir que os licenciandos em 

Informática vêm percebendo que o ensino de informática vem se desenvolvendo por um viés 

da abordagem crítica, apresentando poucas características da abordagem tecnicista. 

Palavras-chave: Ensino.  Metodologia. Informática. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

 

The teaching of Informatics has become an increasingly current reality in our everyday life. It 

is an activity that requires a technical and methodological understanding that must be 

permeated by a critical-social posture of the teacher. We can not think of teaching, without 

thinking about adequate methodologies for learning to take place, methodologies that depend 

on the purposes of human formation and are related to the social context in which education is 

built. Thinking from this perspective, this study has the general objective of analyzing the 

methodologies of computer education from the descriptions of the students of the Degree in 

Informatics of the IFRN Campus Ipanguaçu, through the final reports of Teaching Internship. 

For this, the methodology adopted was a qualitative research, having as research methods the 

bibliographical research and the documentary research having as reference the studies of 

Vasconcelos (2013) and Demo (1985), Mizukami (1986), Saviani (2012) And Libane (1994). 

Documentary research was organized according to the guidelines of the Bardin Content 

Analysis proposal (2016). From this reflection, it can be seen that computer education can be 

done both in two directions, or to continue transmitting the information to the student and, 

therefore, reinforcing the technicist process, but it can also be a teaching aimed at creating 

conditions for The student can construct, reflect and criticize this knowledge. It is possible to 

infer that in the analyzed reports, computer teaching has been developing due to a bias of the 

critical approach, presenting few characteristics of the technicist approach. 

 

Keywords: Teaching. Methodology. Informatics. 
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1 INTRODUÇÃO  

O ensino de informática nas escolas se apresenta como uma perspectiva de inovação 

no processo de aprendizagem, proposta que vem contribuir para melhoria da educação. A 

informática se constitui como uma área de conhecimento interdisciplinar, que abre as 

“janelas” para o mundo da informação e comunicação. O seu ensino é uma atividade que 

requer uma compreensão metodológica, e deve ser permeada por uma postura crítica-social do 

professor. 

 Não podemos pensar em ensino, sem pensar em metodologias adequadas para que a 

aprendizagem se concretize, metodologias estas que dependem das finalidades da formação 

humana e tem relação com o contexto social em que a educação é construída. 

A atenção a essa perspectiva foi despertada nas aulas da disciplina Metodologia do 

Ensino de Informática, oferecida no curso de Licenciatura em Informática do IFRN–Campus 

Ipanguaçu. Durante o decorrer das aulas foram surgindo vários questionamentos, inquietações 

no que se refere à mediação do processo de ensino-aprendizagem dos conteúdos da área da 

informática. Reflexões que suscitaram nas questões desta pesquisa, despertando a curiosidade 

de investigar quais as metodologias trabalhadas no ensino de informática? Como os alunos da 

Licenciatura em Informática compreendem essas metodologias? A que as abordagens de 

ensino essas metodologias estão relacionadas?  

No intuito de responder estas questões, este estudo tem como objetivo geral analisar 

as metodologias do ensino de informática a partir das descrições dos alunos da Licenciatura 

em Informática do IFRN Campus Ipanguaçu, por meio dos relatórios finais de Estágio 

Docente. Os objetivos específicos consistem em: investigar as discussões teóricas sobre as 

abordagens pedagógicas e suas metodologias de ensino-aprendizagem; identificar as 

metodologias desenvolvidas pelos professores na área de informática no nível médio de 

ensino, descritas pelos licenciandos em seus relatórios de Estágio Docente; compreender as 

metodologias descritas pelos licenciandos considerando as discussões teóricas que envolvem 

as abordagens pedagógicas. 

O caminho percorrido na pesquisa foi orientado pela abordagem qualitativa, que 

consiste em trabalhar com as informações de forma mais compreensiva, tendo como métodos 

de investigação a pesquisa bibliográfica e a pesquisa documental. A pesquisa documental foi 

organizada de acordo com as orientações da proposta de Análise de Conteúdo de Bardin 

(2016), oportunizando maior rigor científico na análise e compreensão dos relatórios 

investigados. 
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A discussão teórica foi realizada por meio de autores como: Vasconcelos (2013) e 

Demo (1985), no entendimento do conceito de metodologia; Mizukami (1986), Saviani 

(2012) e Libâneo (1994), na contribuição da compreensão das abordagens do processo de 

ensino-aprendizagem e suas respectivas metodologias. 

A relevância desse estudo provêm, da necessidade de discussões acerca das 

metodologias de ensino de informática, no sentido de refletir essa realidade. Destaco aqui a 

ausência de estudos sobre a prática docente na área de informática.  

Quanto à organização, o presente trabalho está estruturado da seguinte forma: no 

primeiro capítulo foi realizada uma discussão sobre as metodologias nas abordagens do 

processo de ensino-aprendizagem, buscando a compreensão sobre o conceito de metodologia 

de ensino, e fazendo o vínculo com as abordagens de ensino, o segundo capítulo traz as 

discussões metodológicas, no terceiro essa discussão se aprofunda trazendo as metodologias 

presentes inferidas no ensino de informática de acordo com as descrições dos licenciandos em 

seus relatórios de estágio, por fim os resultados das discussões que apontam para resultados 

diferentes da hipótese levantada. 
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2 DISCUSSÕES SOBRE AS MEDODOLOGIAS NAS ABORDAGENS DO 

PROCESSO DE ENSINO-APRENDIZAGEM 

Para que sejam alcançados melhores resultados mediante as práticas pedagógicas em 

qualquer área de conhecimento, buscando fazer a diferença no processo de ensino escolar e 

exercitando uma metodologia que se fundamente na construção dos saberes, é necessário um 

estudo que aborde os conhecimentos historicamente construídos, para que a prática 

pedagógica seja aprimorada, almejando o ensino-aprendizado dos conhecimentos de forma 

significativa e não meramente transmissivas. 

Este tópico apresenta o conceito de metodologia, a explicação sobre as teorias 

críticas e não críticas da educação, a definição das tendências pedagógicas e a explicação das 

metodologias em cada abordagem do processo de ensino. 

 

2.1 ALGUMAS COMPREENSÕES SOBRE O CONCEITO DE METODOLOGIA 

Metodologia é uma palavra que tem registro em língua portuguesa somente em 

18581. Um conceito que é entendido pelos autores desta pesquisa não apenas como 

desenvolvimento de métodos e técnicas a serem incorporados pelos professores, mas como 

um caminho a ser percorrido no processo de ensino-aprendizagem articulado com o contexto 

histórico e a finalidade da formação do sujeito. 

A palavra metodologia vem do grego methodos, uma composição de três termos, em 

que: meta tem o sentido de objetivo; hodos tem uma relação com caminho elogia significa 

conhecimento. Desse modo, entende-se que metodologia são os caminhos e os meios a 

percorrer buscando o alcance de determinados objetivos para a construção do conhecimento. 

Na discussão do termo metodologia identifica-se dois sentidos: uma proposta ligada 

ao trabalho científico; e outra, que tem relação ao processo de ensino-aprendizagem, sentido 

de discussão deste estudo. 

A metodologia que tem como foco o trabalho científico pode ser compreendida por 

meio da reflexão de Demo (1985, p.19), ao explicar que 

 

Trata das formas de se fazer ciência. Cuida dos procedimentos, das 

ferramentas, dos caminhos. A finalidade da ciência é tratar a realidade 

teórica e praticamente. Para atingirmos tal finalidade, colocam-se vários 

caminhos. Disto trata a metodologia. 

 

                                                 
1 Informações pesquisadas no Site educabr.org/js Disponível em: <http://jeferson.silva.nom.br/js/fundamentos-

da-metodologia-de-ensino/>. Acesso em: 05 jul 2017. 
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Diante dessa compreensão da pesquisa como produção científica percebe-se uma 

perspectiva instrumental, necessária e adequada à rigorosidade científica, devendo ser 

conciliada à realidade teórica e prática. 

A compreensão de metodologia no processo de ensino aprendizagem corresponde a 

"uma estratégia geral de abordagem do fenômeno educativo" (VASCONCELOS, 2013, 

p.115), nesse sentido entende-se que envolve, de forma integrada, o conjunto de métodos, 

técnicas, meios e recursos, ao saber escolar e a realidade do aluno. 

Pensando nessa perspectiva educacional, a metodologia não se restringe a seguir 

métodos e aplicar técnicas para se completar o processo geral do ensino-aprendizagem, esse 

procedimento precisa ainda referir-se a um fundamento epistemológico que sustenta e 

justifica a própria metodologia escolhida. 

A metodologia pode ser entendida como a postura do educador diante da realidade, 

ela é a articulação de uma teoria de compreensão e interpretação da realidade a uma prática 

específica. O que faz entender que toda prática pedagógica demanda uma intencionalidade. 

(VASCONCELLOS, 2002) 

A metodologia é associada a dimensões que vai além do momento da aula, ela é 

intrínseca à organização do trabalho pedagógico, envolve o que está instituído como por 

exemplo: o projeto político pedagógico, o planejamento de ensino, as instâncias educacionais 

federais, estaduais e municipais; e a organização do trabalho didático, para a realização da 

aula que vai desde o plano de aula até o processo técnico-operacional. 

Dessa forma, a metodologia de ensino fica fundamentada em concepções de homem, 

de mundo, de sociedade e de educação. De forma explícita ou implícita, essas concepções 

orientam a ação educativa, o que se compreende como aluno, ensino, aprendizagem, 

avaliação, não sendo isoladas da subjetividade que o professor carrega consigo. O conjunto 

dessas propostas é expresso no contexto da sala de aula, na forma com que o professor 

elabora e realiza a mediação do conhecimento. 

 

2.2 AS METODOLOGIAS E SUA VINCULAÇÃO COM AS ABORDAGENS DO 

PROCESSO DE ENSINO-APRENDIZAGEM 

O estudo do referencial teórico em relação às metodologias de ensino foi realizado a 

partir de Saviani (2012), que apresenta as teorias da educação; Libâneo (1994), que discute as 

tendências pedagógicas e Mizukami (1986), que fala das abordagens do processo de ensino. 

Estes autores apresentam perspectivas diferentes quanto à nomenclatura das propostas 

educativas em que as metodologias estão ligadas, no entanto, percebeu-se no estudo que o 
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sentido da discussão é o mesmo. 

Saviani (2012) apresenta em seu livro Escola e Democracia as teorias que fazem 

parte da educação, de modo geral, ele classifica as teorias pedagógicas em teorias não críticas 

e críticas. Essas teorias orientam nas práticas escolares às intencionalidades das ideologias 

políticas ligadas a formação humana e ao tipo de sociedade que se pretende construir.  

As teorias educacionais não críticas estão vinculadas a posições de pensamentos que 

entendem a educação como forma de adaptação dos sujeitos aos interesses de classes sociais 

dominantes. Nessas teorias, a educação tem a função de reforçar, reproduzir e legitimar a 

desigualdade. (SAVIANI, 2012) 

Entretanto, as teorias críticas apresentam que a educação pode ser capaz de propor 

mudanças e transformar a realidade. Vê os sujeitos como seres capazes de construir uma outra 

realidade, na busca de uma sociedade igualitária. A educação passa a ser vista como 

possibilidade de transformação social, como um instrumento que pode servir para superar as 

desigualdades, compreendidas a partir dos seus condicionantes sociais. (SAVIANI, 2012) 

Libâneo (1994) apresenta as teorias pedagógicas como tendências, e as classificam 

em dois grupos: as de cunho liberal - pedagogia tradicional, pedagogia renovada e tecnicismo 

educacional; as de cunho progressista – pedagogia libertária, libertadora e crítico-social dos 

conteúdos. 

O termo liberal não tem o sentido de "aberto", como costuma ser usado. O mesmo 

apareceu como justificativa do sistema capitalista que, ao defender a predominância da 

liberdade estabelece divisão entre classes. Embora difunda a ideia de igualdade de 

oportunidades, não leva em conta a desigualdade de condições. São propostas pedagógicas 

voltadas para os interesses de uma minoria da população, favorecida economicamente.  

A primeira tendência de cunho liberal apresentada por Libâneo (1994) é a pedagogia 

tradicional, de modo geral entende-se que essa tendência tem como centro de suas práticas a 

exposição oral, supõe-se que ouvindo e fazendo exercícios de repetição os alunos “gravam a 

matéria”. Os conteúdos desconsideram a realidade do aluno, além de não desenvolver suas 

capacidades intelectuais, pois ao aluno não é dado o direito de repensar e reelaborar o objeto 

de ensino. A relação professor-aluno é permeada por um autoritarismo por parte do professor. 

Outra tendência é a pedagogia renovada que inclui correntes como: a progressivista e 

a não-diretiva. Na progressivista a ideia de "aprender fazendo" está sempre presente, 

valorizam-se as tentativas experimentais. Entende-se o professor como um auxiliar no 

desenvolvimento livre do aluno. Já a pedagogia não-diretiva desconsidera os conteúdos e 

procedimentos didáticos em detrimento de um sujeito realizado. O professor nesse sentido 
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assume a figura de terapeuta, especialista em relações humanas. 

Quanto à tendência tecnicista traz como objetivo a criação de mão-de-obra para a 

indústria, treinando os sujeitos para se adequar as metas propostas, ou seja, a maneira como se 

instrumentaliza a técnica. O professor administra as condições de transmissão da matéria, 

porém, debates, discussões, questionamentos são desnecessários, assim como pouco 

importam as relações afetivas e pessoais dos sujeitos envolvidos no processo ensino 

aprendizagem. 

As tendências progressistas procuram fazer uma análise crítica da realidade. 

Diferentemente das tendências anteriores trazem propostas onde as versões libertadora e 

libertária têm em comum o anti-autoritarismo, a valorização da experiência vivida como base 

da relação educativa e a ideia de autogestão pedagógica. Em função disso, dão mais valor ao 

processo de aprendizagem grupal (participação em discussões, assembleias, votações) do que 

aos conteúdos de ensino. A teoria libertária é melhor desenvolvida em contextos de 

discussões sindicais e reuniões comunitárias. 

A tendência da pedagogia crítico-social de conteúdos propõe uma síntese superadora 

das pedagogias tradicional e renovada, valorizando a ação pedagógica enquanto inserida na 

prática social concreta. Entende a escola como mediação entre o individual e o social, 

exercendo aí a articulação entre a transmissão dos conteúdos e a assimilação ativa por parte de 

um aluno (inserido num contexto de relações sociais); dessa articulação resulta o saber 

criticamente reelaborado. 

 

2.3 AS METODOLOGIAS DO PROCESSO DE ENSINO-APRENDIZAGEM 

No contexto das relações escolares, as metodologias ligadas a essas tendências 

apresentam diferenciações em suas formas de conduzirem o ensino. Para melhor 

entendimento há uma necessidade de discussão das características das metodologias presentes 

nas abordagens de ensino.  

Abordagem tradicional se baseia na utilização do método expositivo e nas 

demonstrações do professor à classe, o mesmo já traz o conteúdo pronto e faz a transmissão 

de ideias, a reprodução por parte do aluno torna-se imprescindível, indicando assim o nível de 

aprendizagem. O relacionamento professor-aluno se dá da seguinte maneira: o professor como 

agente, o aluno como ouvinte. 

Mede-se, portanto, pela quantidade e exatidão de informações que se consegue 

reproduzir. Daí a consideração de provas, exames, chamadas orais, exercícios etc., que 

evidenciam a exatidão da reprodução da informação. (MIZUKAMI, 1986) 
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Abordagem comportamentalista, que está associada e fundamenta uma metodologia 

tecnicista onde o papel do professor, nessa concepção, é o de planejador e estrategista do 

processo ensino-aprendizagem, e ainda o responsável por manter, sobre ele um rigoroso 

controle. A avaliação ocorre quando no final do processo se chega aos comportamentos finais 

desejados pelo professor. 

 

Skinner não se preocupa em justificar por que o aluno aprende, mas sim em 

fornecer uma tecnologia que seja capaz de explicar como fazer o estudante 

estudar e que seja eficiente na produção de mudanças comportamentais. Em 

termos metodológicos, grande ênfase é dada à programação. (MIZUKAMI, 

1986, p. 33). 

 

Humanista está dentro da perspectiva não crítica e privilegia os aspectos da 

personalidade do sujeito que aprende. O objetivo da educação será uma aprendizagem que 

abranja conceitos e experiências, que libere o aluno para a autoaprendizagem criando 

condições para que os alunos possam tornar-se pessoas autogestionárias. Recursos 

audiovisuais, mídias, aulas expositivas e quaisquer outros meios que tornem os alunos meros 

receptores de informações são criticados nesta abordagem. A avaliação fica sendo a 

autoavaliação de si mesmo, o aluno aprende o que quiser aprender. 

 

A característica básica dessa abordagem, no que se refere ao que ocorre em 

sala de aula, é a ênfase atribuída à relação pedagógica, a um clima favorável 

ao desenvolvimento das pessoas, ao desenvolvimento de um clima que 

possibilite liberdade para aprender. (MIZUKAMI, 1986, p. 54). 

 

Abordagem cognitivista e construtivista traz como função do professor observar os 

comportamentos dos alunos, e conversar com eles, fazendo desafios, provocando assim o 

desequilíbrio, fazendo com que ele encontre o equilíbrio novamente. As experiências não são 

feitas na frente do aluno e sim pelo mesmo. A avaliação se baseia verificando o 

aproveitamento em situações variadas, deve-se portanto evitar rotinas e fixação de respostas. 

O material de ensino deve-se prestar a todas as possíveis combinações e realizações, 

sendo adaptável às características estruturais de cada fase. (MIZUKAMI, 1986) 

A abordagem Sócio-cultural difere das anteriores, por colocar no centro do processo 

ensino-aprendizagem os contextos político, econômico, social e cultural onde ocorre a ação 

educativa. O processo educativo não se restringe ao espaço formal. A relação professor-aluno 

é horizontal e não por imposição. O professor traz à tona temas geradores e situações da 

realidade do aluno para o debate no ambiente educacional. A avaliação do processo consiste 
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na autoavaliação por parte dos professores e alunos, buscando sempre a transformação da 

realidade. 
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3 PERCURSO METODOLÓGICO DA PESQUISA 

A produção do conhecimento em qualquer área exige do pesquisador a compreensão 

de alguns fundamentos de investigativo e assim sistematização dos dados. Para tanto, o 

percurso metodológico traz conceitos fundamentais de planejamento, organização, análise e 

identificação de materiais adequados ao seu tema.  

Ao cumprir as exigências descritas pela metodologia, podemos assim visualizar 

melhor a pesquisa e organizar as etapas necessárias à produção de seu texto, as quais deverão 

agregar saberes e técnicas que o acompanharão ao longo do percurso. 

 

3.1 CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA 

A pesquisa foi realizada no contexto da Licenciatura em Informática do IFRN 

Campus Ipanguaçu, a atenção a essa perspectiva foi despertada, mais especificamente, nas 

aulas da disciplina Metodologia do Ensino de Informática. Durante o decorrer das aulas foram 

surgindo vários questionamentos, inquietações no que se referem a como o professor realiza o 

processo de ensino-aprendizagem dos conteúdos da área da informática? Que metodologias 

são trabalhadas no ensino de informática? Como os alunos da Licenciatura em Informática 

compreendem essas metodologias? A que as abordagens de ensino essas metodologias estão 

relacionadas? 

Na definição de como realizar a investigação sobre as metodologias desenvolvidas 

pelos professores, optou-se por realizar o trabalho a partir das percepções dos estudantes, pois 

a aprendizagem dos alunos é a finalidade de qualquer mediação pedagógica, sendo importante 

saber como eles percebem as metodologias desenvolvidas.  

Seguindo com as definições, era preciso escolher um método de coleta de dados, que 

podia ser a entrevista, no entanto, em conversa com a orientadora a ideia de fazer uma 

pesquisa documental a partir dos Relatórios de Estágio Docente, se apresentou mais 

inovadora, pois era possível ter informações sobre alguns elementos referentes à como os 

professores estão desenvolvendo suas aulas, sistematizados pelos licenciandos, em vários 

momentos de aulas, durante a fase do estágio, possibilitando a pesquisa um olhar mais 

fidedigno acerca desse ambiente estudado. 

Aspecto que ao mesmo tempo, limita nossa investigação, mas também aprofunda a 

investigação em uma das dimensões importantes no processo de mediação da aprendizagem. 

É um fato importante perceber o que eles estão entendendo e descrevendo em suas 

observações para assim contribuir com o mapeamento das metodologias utilizadas pelos 

professores no ensino de informática. 
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Esse estudo busca fazer uma análise qualitativa dos documentos pesquisados. 

Pensando nisso, entende-se que esse tipo de abordagem precisa ser analisada de forma 

diferente dos dados provenientes de estudos de abordagem quantitativa, que valem-se de 

métodos experimentais.  

A análise documental constitui uma técnica importante na pesquisa qualitativa, tanto 

a pesquisa documental, assim como a pesquisa bibliográfica têm o documento como objeto de 

investigação. No entanto, o conceito de documento ultrapassa a ideia de textos escritos e/ou 

impressos. O documento como fonte de pesquisa pode ser escrito e não escrito. A pesquisa 

bibliográfica remete para as contribuições de diferentes autores sobre o tema, atentando para 

as fontes secundárias, enquanto a pesquisa documental recorre a materiais que ainda não 

receberam tratamento analítico, ou seja, as fontes primárias. (SEVERINO, 2007) 

Nesse caso, os conteúdos dos textos ainda não tiveram nenhum tratamento analítico, 

são ainda matéria-prima, a partir da qual a pesquisadora desta monografia desenvolveu sua 

investigação e análise. 

Na necessidade de um método cientifico diante da abordagem qualitativa de 

investigação documental, optou-se pela adoção da técnica de análise de conteúdo, que de 

acordo com Bardin (2016), consiste em uma técnica de análise das comunicações, que pode 

analisar diferentes fontes de conteúdo tais quais: notícias de jornais, discursos políticos, 

anúncios publicitários, relatórios oficiais, entrevistas, fotografias, revistas, relatos 

autobiográficos, entre outros.   

Designa-se como um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando obter 

procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição de conteúdo das mensagens. (BARDIN, 

2016, p.48). O que conduziu a pesquisa em procedimentos de identificação, análise e 

interpretação das mensagens/enunciados, procurando ver o sentido das palavras. 

Na pesquisa em questão, usou-se a análise de conteúdo no sentido de sistematizar as 

compreensões realizadas nos relatórios dos estagiários da licenciatura em informática do 

IFRN Campus Ipanguaçu, esses relatórios apresentam a descrição de aulas observadas 

enquanto momento de estágio. Na análise do material, buscou-se classificá-los em temas ou 

categorias, nos quais auxiliaram na compreensão do que está por trás dos discursos.  

A análise de conteúdo é construída por meio de 3 fases: pré-análise; exploração do 

material e tratamento e interpretação dos resultados obtidos. Para realizar a análise dos 

relatórios foi necessário seguir as orientações. Não são fases estáticas, onde só ao término de 

uma é que se pode iniciar outra, mas são fazes complementares e fazem parte do complexo 

momento de reflexão da coleta de informações dos documentos. 
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A fase da pré-análise consistiu da análise exploratória dos relatórios a partir de uma 

leitura flutuante, em que foram elaborados indicadores que estão identificados como 

categorias gerais, que foram: conteúdo, métodos de aula, relação teoria-prática, técnicas de 

aula, relação professor-aluno, recursos utilizados, instrumentos de avaliação e papel do aluno, 

que nos permitiu identificar dentro dessas categorias as abordagens a partir de subcategorias 

que fundamentam a interpretação final. 

A opção de não escolher fazer a análise a partir programas de computação 

apropriados para categorização e verificação da frequência de ocorrência de palavras em 

determinado texto, se deu por que esses tipos de programas ao fazer a triagem dos dados 

procuram por palavras isoladas, todavia a busca aqui proposta foi a de analisar as expressões 

nos documentos, proporcionando a exploração dos dados em toda a sua riqueza e 

possibilidade de compreensão dos sentidos. 

 

3.2 OS RELATÓRIOS DE ESTÁGIO DOCENTE 

Os relatórios foram disponibilizados para a análise, pela coordenadora do estágio 

supervisionado do referido campus, por meio da mídia correio eletrônico, foram analisados 5 

relatórios, com 84 relatos no total, uma amostra de 5 relatos por pessoa, todavia 1 estagiaria 

fez 2 observações com professores distintos, por tanto 30 relatos foram minunciosamente 

escolhidos análise. A figura 1 apresenta de forma mais didática a sistemática da escolha dos 

relatos. 

Figura 1: Sistema de escolha dos relatos 

Fonte: Elaborado pela autora da obra (2017). 
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Os critérios para a seleção desses relatórios foram: os relatórios dos alunos 

concluintes do curso; e destes, os que apresentavam discussões mais detalhadas e extensas das 

aulas, ou seja, uma descrição com maiores detalhes de como ocorreu a aula em cada dia que o 

estagiário participou. 

Atendendo a este segundo critério foram realizadas leituras flutuantes escolhendo os 

relatórios trabalhados, essas leituras flutuantes também oportunizaram um primeiro contato, 

onde já foram estabelecidas algumas compreensões acerca do que podemos inferir como 

categorias de análise. 

Para uma melhor compreensão da seleção desses relatórios o quadro abaixo mostra 

como é feita essa análise: 

 

Figura 2: Quadro da Triagem dos dados  

Nome Quantidade 

de relatos 

das aulas 

Quantidade 

de relatos 

selecionados 

Turma 

do 

estagiário 

Turma 

Observada 

Disciplinas 

A 14 5 2011  

(1ª turma) 

Manutenção e 

Suporte em 

Informática na 

Modalidade de 

Educação de 

Jovens e Adultos. 

(Manteja) 

Manutenção e 

Suporte em 

Informática 

D  21 5 2012  

(2ª turma) 

Técnico integrado 

em informática 

Eletricidade e 

eletrônica 

analógica 

J 12 10 2012  

(2ª turma) 

(Manteja) / 

Técnico integrado 

em informática 

Programação 

Orientada a 

Objetos / 

Manutenção 

L 24 5 2012  

(2ª turma) 

Técnico integrado 

em informática 

Eletricidade e 

eletrônica 

analógica 

S 13 5 2012  

(2ª turma) 

Técnico integrado 

em informática 

Engenharia de 

software 

Fonte: Elaborado pela autora da obra (2017). 

 

Identificamos até o presente momento deste trabalho duas turmas, a turma mais 

antiga está na tabela acima descrita como “1ª turma”, e consequentemente a turma mais 

recente está descrita como “2ª turma”, pode-se também identificar pelo ano de entrada no 

curso, uma em 2011 e outra em 2012, respectivamente. Na tabela acima também estão 

descritos quais os níveis de escolaridade dos sujeitos observados pelos estagiários, que 
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perpassa as turmas de Nível Médio Técnico Integrado em Informática e Manutenção e 

Suporte em Informática na Modalidade de Educação de Jovens e Adultos. 

 As disciplinas elencadas foram: Manutenção de computadores, a mesma foi 

analisada duas vezes, porém sendo lecionadas por professores diferentes, e analisadas do 

ponto de vista de estagiarias diferentes, ou seja, visões diferentes tanto dos professores quanto 

das estagiárias, e também metodologias diferentes sendo abordadas; Eletricidade e eletrônica 

analógica; Programação Orientada a Objetos e Engenharia de Software. 

Para identificação dos documentos investigados, foi associado o nome relatório à 

uma letra do alfabeto. Neste caso a preservação do nome dos sujeitos que escreveram esses 

relatórios torna-se indispensável, tendo em vista que essa pesquisa pode ser utilizada em 

análises futuras, garantindo assim o sigilo dos dados coletados. 
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4 AS METODOLOGIAS PRESENTES NO ENSINO DE INFORMÁTICA DE 

ACORDO COM AS DESCRIÇÕES DOS LICENCIANDOS EM SEUS RELATÓRIOS 

DE ESTÁGIO 

A pesquisa pode ser um grande instrumento na construção do conhecimento do 

sujeito e um despertar para a formação no processo de ensino-aprendizagem, não adianta 

apenas estar inserido, deve-se pensar sobre a mediação desse processo. A investigação sobre o 

que os alunos percebem do processo de mediação dos professores traz um viés de 

conhecimento para que se reflita acerca das práticas desenvolvidas no ensino de informática. 

É importante investigar a visão dos estudantes nesse processo, reconhecendo que os 

mesmos já apresentam conhecimentos sobre o de ensino de informática. Enquanto alunos da 

Licenciatura em Informática, esses estudantes desenvolvem compressões tanto pela 

observação dos professores formadores, em sala de aula e no momento de estágio, como pelas 

orientações teóricas que são trabalha. Perceber como estão compreendendo e descrevendo a 

ação metodológica diante das observações em sala, pode contribuir para melhores reflexões 

metodologias. 

O Projeto Político Pedagógico (PPP) do IFRN traz indicações da relevância do 

respeito ao ser e aos saberes dos estudantes, afirmando que os sujeitos 

 

[...] possuem identidades e traços culturais particulares, forjados por um 

conjunto de crenças, valores e símbolos. Também trazem uma gama de 

conhecimentos oriundos da sua formação anterior, da sua prática no trabalho 

e das suas vivências fora do universo do trabalho. Todos esses saberes 

devem ser considerados no processo educativo, articulados com os novos 

conhecimentos que se produzem tanto no âmbito escolar quanto no meio 

social, na perspectiva de aplicação prática. (IFRN, 2012, p.163) 
 

Pensando a respeito desses conhecimentos, o estudante passa muito tempo inserido 

no contexto escolar, primeiramente como aluno da educação básica e em seguida na 

licenciatura como futuros professores, trazendo consigo compreensões acerca das 

metodologias utilizadas por esses professores. A formação de professor é a única área em que 

o licenciando desde cedo está em contato, todavia é importante ressaltar que o momento de 

estágio como pesquisa traz aos estudantes uma visão de análise sobre essa prática, refletindo 

sobre o trabalho docente, buscando apontar as transformações necessárias a esse trabalho. 

Acerca desse momento de estágio em que os estudantes refletem sobre as práticas 

pedagógicas dos professores observados, escrevem suas reflexões, e constroem seus 

relatórios, é situado o objeto de estudo desta pesquisa, consistindo nas metodologias do 

ensino de informática, que foram identificadas por aulas observadas e descritas. 
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As aulas descritas foram realizadas em diferentes locais, dos 30 relatos de aula 

analisados, 15 aulas foram realizadas em sala, 5 nos laboratórios de manutenção e eletrônica, 

e os outras 10 em diferentes locais como campo, ou não estiveram descritas. 

Percebe-se que há uma predominância da sala de aula, seguido pelas práticas 

laboratoriais, é um dado importante a ser considerado, pois a metodologia também se altera de 

acordo como lugar e espaço escolhido para a aula. 

Nos relatórios dos licenciandos foi possível identificar os conteúdos ministrados, fato 

a ser considerado, no sentido de que as metodologias desenvolvidas pelos professores 

apresentam relação direta com os conteúdos a serem ensinados e aprendidos. O quadro abaixo 

apresenta esta distribuição: 

 

Figura 3: Quadro de Conteúdos das Aulas 

Disciplina Conteúdo  

Engenharia de software Métodos de engenharia de software 

Programação Orientada a 

Objetos 

Programação 

Eletricidade e eletrônica 

analógica 

Álgebra booleana 

Protoboard 

Circuitos seqüenciais 

Manutenção e Suporte 

em Informática  

Sistema operacional Windows 

Manutenção 

Falhas computacionais 

Temas para trabalhos de conclusão de curso 

Fonte: Elaborado pela autora da obra (2017). 

 

Todos os relatórios apresentaram as disciplinas ministradas, dessas disciplinas 

houveram 14, dos 30 relatos, que especificaram os conteúdos, os outros 16 relatos, os 

conteúdos ficaram subentendidos. Ressaltando que dentre estes estavam inseridas aulas que se 

tratavam de momentos de provas e alguns conteúdos se repetiam em outras aulas.  

Percebe-se que a pesquisa não traz dados referentes apenas a um tipo de conteúdo, o 

que possibilitou fazer uma inferência global em relação às metodologias que estão sendo 

abordadas no ensino de informática.  

 

4.1 AS METODOLÓGIAS DO ENSINO DE INFORMÁTICA EM CATEGORIAS DE 
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ANÁLISE 

Após uma análise detalhada desses dados foi possível, a partir da descrição dos 

sujeitos, formular as seguintes categorias gerais: métodos de aula, técnicas da aula, relação 

teoria-prática, relação professor-aluno, recursos utilizados, instrumentos de avaliação e papel 

do aluno. Das quais apresentam subcategorias que compondo os elementos metodológicos 

que fazem parte do contexto do ensino de informática indicados nos relatórios. 

Entendendo a metodologia como um conjunto de métodos, técnicas, meios e 

recursos, necessários ao processo de ensino-aprendizagem. Primeiramente apresentamos os 

dados referentes aos métodos de aulas, que foram identificados nos relatórios analisados e 

sistematizados na tabela abaixo. 

 

Tabela 1: Categoria - Método de aula 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fonte: Elaborado pela autora da obra (2017). 

 

Observamos que a aula expositiva dialogada prevalece nos discursos, tendo a maior 

frequência nos relatos das aulas, foram identificadas 7 aulas que explicitamente a mesma 

aparece, seguida pela aula avaliativa com 5 aulas. Então o professor utiliza-se da carga horária 

da aula para a realização de uma atividade avaliativa seja ela: prova, trabalho, entre outros, 

com o intuito de atingir um objetivo elencado por ele e identificar as dificuldades dos alunos 

para poder trabalhá-las. 

 É interessante frisar que a aula expositiva é um dos métodos mais antigos de aula, a 

aula expositiva em uma versão tradicional, caracteriza-se pela exposição oral/escrita do 

conteúdo pelo professor, sem levar em conta conhecimento prévio dos estudantes, e espaço 

para questionamentos. Nesta estratégia o foco é o professor, e o aluno é agente passivo, que 

recebe as informações transmitidas pelo professor. 

A avaliação pode ser feita com atividades de fixação, uma vez que não há espaço 

Categorias Frequência da ideia no discurso 

Aula expositiva dialogada 7 

Aula avaliativa 5 

Aula prática 3 

Aula teórica + prática 4 

Aula de campo 1 

Aula motivacional 1 
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para reflexões e (re)construções em conjunto professor/aluno, e o conteúdo inúmeras vezes é 

apenas decorado/reproduzido. Quando falamos em aula expositiva dialogada, devemos 

compreender que essa estratégia caracteriza-se pela exposição de conteúdos com a 

participação ativa dos estudantes, considerando o conhecimento prévio dos mesmos, sendo o 

professor o mediador para que os alunos questionem, interpretem e discutam o conteúdo de 

estudo. Para Anastasiou e Alves (2006, p. 79), a aula expositiva dialogada 

 

[...] É uma exposição do conteúdo, com a participação ativa dos estudantes, 

cujo conhecimento prévio deve ser considerado e pode ser tomado como 

ponto de partida. O professor leva os estudantes a questionarem, 

interpretarem e discutirem o objeto de estudo, a partir do reconhecimento e 

do confronto com a realidade. Deve favorecer análise crítica, resultando na 

produção de novos conhecimentos. Propõe a superação da passividade e 

imobilidade intelectual dos estudantes. 

No entanto, aulas de campo e motivacionais ficaram com a menor frequência nos 

discursos, foram identificadas apenas 1 aula de campo e 1 aula motivacional entre os 30 

relatos analisados, como mostra a tabela acima. De acordo com o Relatório A, na aula de 

campo “o professor convidou todos os alunos a fazer um passeio pelo campus, para conhecer 

as subestações do instituto”. A aula motivacional foi descrita da seguinte forma: “o professor 

[...] realizou uma aula voltada a motivar e dar um ânimo nos alunos que estavam tensos com a 

recente realização do ENEM. Para tanto o professor [...] trabalhou com a turma um trecho do 

filme “O substituto”. (Relatório C) 

Reconhecendo à importância da aula de campo para a construção do conhecimento e 

o desenvolvimento de uma integração da relação teoria-prática. A mesma consiste no contato 

direto com o ambiente de estudo fora do espaço formal da sala de aula, que permite ao 

professor o conhecimento de mais um instrumento pedagógico eficiente e bastante proveitoso 

na relação ensino-aprendizagem, como também, ser uma perspectiva inovadora diante das 

práticas do curso. 

É interessante a prática mais frequente das aulas motivacionais, por que alunos 

motivados, desempenham suas atividades e tarefas com a finalidade de crescer, de realmente 

adquirir conhecimento. Segundo Libâneo (1994, p. 71), “todos esses procedimentos que 

permitem uma discussão em torno do mundo concreto do aluno devem ser enriquecidos com 

visitas às localidades abordadas”. 

 Outro ponto a se destacar dentro diante dos elementos que compõem as metodologias 

são as técnicas de aula. A tabela 2 mostra as indicativas desta perspectiva. 
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Tabela 2: Categoria - Técnicas de aula 

Categoria Frequência da ideia no discurso 

Prática de procedimentos 3 

Demonstração  4 

Responder questões no quadro 4 

Orientando na realização de atividades 5 

Definindo as atividades a serem 

desenvolvidas juntamente com os alunos 

1 

Revisão de conteúdos 5 

Correção de provas 2 

Considerando as necessidades e interesses 

dos discentes 

2 

Fonte: Elaborado pela autora da obra (2017). 

 

Ao lançarmos o olhar sobre a tabela com a categoria técnicas de aula, podemos 

perceber que os professores segundo a visão dos estagiários preocupam-se em revisar 

conteúdos, orientar na realização de atividades, responder questões no quadro. O que nos leva 

a entender que há uma preocupação com a formação desses sujeitos. 

Como elencamos mais acima, a predominância das aulas foi a expositiva dialogada. 

Uma aula expositiva dialogada se caracteriza por ser um método que o professor precisa 

contextualizar o conteúdo de modo que mobilize as estruturas mentais do estudante para que 

este articule informações que já traz consigo com as que serão apresentadas. 

As técnicas das aulas apresentadas se contrapõem a abordagem tradicional de ensino. 

Segundo Mizukami (1986, p.15), nessa abordagem “o professor já traz o conteúdo pronto e o 

aluno se limita, passivamente, a escutá-lo”.  

Quando no discurso aparece que o professor considera as necessidades e interesses 

do discente, e orienta na realização de atividades, podemos visualizar que esses professores 

têm intrinsicamente em sua metodologia um viés de uma concepção humanista onde “A 

educação tem como finalidade primeira a criação de condições que facilitem a aprendizagem 

do aluno”. (MIZUKAMI, 1986, p.44) 

Todavia quando aparece nos discursos situações onde professores pedem que os 

alunos respondam questões no quadro, neste caso, 4 desses 30 relatos descreveram essa ação. 

Como se percebe no Relatório J: “[...] o professor pediu para que um aluno se dispusesse a 

fazer uma questão no quadro e explicar para a turma. A turma mostrou-se participativa”. Uma 

situação que está mais associadas à abordagem cognitivista que traz a perspectiva de que a 
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escola deveria dar a possibilidade ao aluno de aprender por si próprio. 

A relação teoria e prática foi outro aspecto de destaque na investigação dos 

relatórios. Com as categorias apresentadas na tabela 3, pode-se visualizar o que foi 

compreendido a partir das descrições dos licenciandos. 

 

Tabela 3: Categoria - Relação teoria-prática 

Categoria Frequência da ideia no discurso 

Conteúdo discutido com a prática 

profissional  

1 

Utilização de objetos concretos 1 

Problematização e síntese  1 

Contextualização do conteúdo com a 

realidade 

9 

Fonte: Elaborado pela autora da obra (2017). 

 

Identificamos em 12 dos 30 relatos as indicações sobre a relação teoria-prática. A 

primeira subcategoria Conteúdo discutido com a prática profissional, identificado assim 

porque se caracteriza como um momento em que um professor convida outro profissional da 

área de informática para a sala. Nesse caso foi para falar de desenvolvimento de software 

fazendo com que os estudantes, em processo de formação acadêmica, tenham a possibilidade 

de conversar e discutir a respeito do tema proposto na relação com a prática profissional. O 

estudante S, fala a respeito. 

 

“O professor João convidou o professor Marcos para participar da aula, pois, 

Marcos além de ser professor também é sócio em uma empresa de 

desenvolvimento de softwares. A fim de fazer com que os alunos vissem 

realmente a aplicabilidade dos conteúdos estudados.”2. (Relatório S) 

 

Esse tipo de aula se associa a uma visão de unidade da relação teoria-prática. 

Tomando como base os conhecimentos teóricos sobre essa relação, Candau (2013) cita que 

existe 2 visões: a) visão dicotômica na perspectiva dissociativa e associativa; e a visão de 

unidade. 

Na visão dicotômica dissociativa, teoria e prática são perspectivas opostas, a ideia de 

que na prática a teoria é outra, expressam bem essa oposição. A visão dicotômica na 

perspectiva associativa, teoria e prática são separadas, assim a prática é entendida como 

aplicação da teoria, essa visão apresenta uma valorização científica da teoria, submetendo a 

prática às suas premissas. 

                                                 
2 Os nomes citados acima são de origem fictícia, mantendo assim total integridade e sigilo dos dados coletados. 
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Como forma de superação desta dicotomia, Candau (2013) propõe a visão de 

unidade, na qual caminha na direção da integração da relação teoria e prática, entendendo que 

a teoria depende da prática, que é a finalidade da teoria. 

Por sua vez, as outras três subcategorias se enquadram na visão associativa. Observa-

se isso no discurso quando os estagiários trazem as seguintes descrições: 

 

Ele começou a contextualizar o conteúdo, relacionando com o cotidiano dos 

alunos, para ficar mais clara a explicação e assim despertar o raciocínio deles 

com algo concreto. (Relatório D) 

 

O professor colaborador, trouxe [..] possibilidades de estudos atuais e 

contextualizadas com a realidade sócio cultural dos alunos. Fazendo uso de 

questões geradoras. (Relatório J) 

 

O ponto forte da estratégia do professor é o diálogo entre alunos e professores, onde 

há espaço para questionamentos, críticas, discussões e reflexões, o conhecimento passa a ser 

trabalhado por todos. Ao possibilitar a troca de ideias, de experiências e de valores culturais 

entre os homens, a linguagem possibilita a interação social, e esta, por sua vez, possibilita a 

construção da identidade do sujeito, compreendendo assim a realidade na qual está inserido, e 

a partir disto tem a possibilidade de fazer escolhas em relação à manutenção ou transformação 

desta realidade. 

É importante que os professores estejam preparados para observar as estratégias 

usadas não somente enfatizando o cálculo mental, o qual reflete um entendimento 

significativo da situação-problema, todavia mais ainda, estimulando-o através de problemas 

concretos criados a partir de situações reais do cotidiano pedagógico, dentro e fora da sala de 

aula, permitindo que os sujeitos percebam os múltiplos métodos que podem ser usados para 

resolver tarefas, relacionando-os uns aos outros. 

Outro ponto de destaque da investigação foi saber como se dava a relação, um 

aspecto que influencia na aprendizagem. A tabela abaixo sistematiza a descrição dos 

relatórios de como os docentes se posicionam em relação a seus alunos. 

 

Tabela 4: Categoria - Relação professor-aluno 

Categoria Frequência da ideia no discurso 

De maneira amigável 2 

Abertura ao diálogo 5 

Interação na aula  5 

Imposição de limites por parte do professor 1 

Respeitável 1 
Fonte: Elaborado pela autora da obra (2017). 
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A tabela acima tem indícios de um contraposto a abordagem tradicional de ensino, 

pois as relações que acontecem em sala de aula, segundo essa visão, são feitas 

longitudinalmente, em função do mestre e de seu comando. As categorias mostram que existe 

abertura ao diálogo entre o professor e o aluno, e práticas que promovem espaços para que 

aconteça interação na aula. 

Essa interação se dá no momento que os alunos participam na explicação do 

conteúdo, o professor estimula perguntando, e por sua vez os alunos respondem, diante das 

suas concepções, tentam trazer algum dado relevante para a construção desse conhecimento. 

O estagiário S observa: “Desta forma pude presenciar e observar um espaço de ensino 

aprendizagem muito eficaz onde alunos e professor respeitavam-se mutuamente e a condução 

e construção do saber se tornava mais fácil e eficiente ”.  

Considerando o que foi descrito acima, podemos então continuar com as nossas 

análises. A próxima tabela apresentada é a de Recursos utilizados em sala de aula, como parte 

da metodologia escolhida pelo professor, segue abaixo a mesma. 

 

Tabela 5: Categoria - Recursos utilizados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fonte: Elaborado pela autora ada obra (2017). 

 

Recursos didáticos se apresentam como conjunto de materiais utilizados 

concomitantemente ou não, que auxiliam o processo de aprendizagem. São classificados em: 

recursos naturais, pedagógicos, tecnológicos, culturais entre outros, podendo também ser 

classificados em recursos audiovisuais. 

A cerca dos recursos utilizados é notável que além de serem aulas de informática, 

predominantemente ministradas em laboratórios de informática, a utilização de recursos como 

o quadro aparece 10 vezes, um dos mais antigos e conhecidos equipamentos didáticos, sendo 

Categoria Frequência da ideia no discurso 

Computador 5 

Caixa de som 1 

Datashow 4 

Quadro 10 

Filme 1 

Protoboard 6 
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o mais frequente recurso utilizado nos discursos. O computador por sua vez, dentre os 30 

relatos analisados esteve apenas no discurso desses sujeitos 5 vezes. 

Recursos como filme aparece no discurso apenas uma vez, no entanto o filme ou a 

ideia de educar pelo cinema é altamente relevante e antiga, pois, segundo Araújo (2007), 

desde os primórdios da produção cinematográfica a indústria do cinema sempre foi 

considerada, inclusive pelos próprios produtores e diretores, um poderoso instrumento de 

educação e instrução. O uso de filmes em sala de aula pode tornar as aulas dinâmicas e o 

cotidiano escolar passa a ser menos cansativo para professores e alunos. Outro ponto 

importante é que filmes tornam os alunos mais interessados, pelo fato de a aula “fugir” do 

comum, mas sempre relacionado ao conteúdo da disciplina. O licenciando relata: “A aula teve 

uma proposta bem interessante e diferente do que já tinha vivido na minha experiência 

acadêmica”. (Relatório S) 

Todavia, a utilização desses recursos requer a observação de alguns critérios para 

uma escolha mais eficiente, por parte do professor, como: adequação aos objetivos, conteúdo 

e grau de desenvolvimento, interesse e necessidades dos alunos; adequação às habilidades que 

se quer desenvolver (cognitivas, afetivas ou psicomotoras); simplicidade, baixo custo e 

manipulação acessível; e qualidade e atração (devem despertar a curiosidade).  

Os Recursos didáticos possibilitam o fazer das metodologias, mas não 

necessariamente definem as abordagens usadas, eles apenas facilitam, ou seja, posso apenas 

trabalhar melhor essas abordagens a partir desses recursos e termos indicativas sobre essas 

metodologias a partir dos mesmos como apresentado acima. 

Pós essa compreensão sobre os recursos didáticos, a tabela a seguir vai discutir 

acerca dos Instrumentos escolhidos pelos professores para a avaliação desses estudantes, tais 

como: prova escrita de caráter subjetivo ou não, prova oral, avaliação processual, através de 

atividades direcionadas pelo professor e avaliação através de seminários. 

 

Tabela 6: Categoria - Instrumentos de avaliação 

Categoria Frequência da ideia no 

discurso 

Prova escrita 4 

Prova oral 3 

Avaliação processual 1 

Através de atividades direcionadas 10 

Seminários 1 

Fonte: Elaborado pela autora da obra (2017). 
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Para avaliar um aluno é importante definir os objetivos a serem alcançados para 

assim identificar suas dificuldades e progressos durante todo o período escolar, e causando 

uma reflexão e transformação na prática do professor. Os professores se utilizaram de 

diversos instrumentos para a avaliação dos alunos, dentre eles o que mais prevaleceu foi 

através de atividades direcionadas pelos professores, como pode ser identificado no quadro 

acima. 

As compreensões de alguns estagiários a respeito dessas avaliações, revela o 

contexto dessa identificação.  

 

A prova em si estava de acordo com o conteúdo abordado em sala, com suas 

especificações da disciplina.”. (Relatória D) 

 

Analisando este momento pude perceber o quão complexo é o processo de 

elaboração de mecanismos avaliativos, pois, diversos aspectos devem ser 

levados em conta. O professor deve considerar os conteúdos trabalhados 

para não fugir do caminho, deve levar em conta o processo de aprendizagem 

da turma, como é que estão lidando com o conteúdo, deve ser capaz de 

realizar um mecanismo que seja ao mesmo tempo de fácil compreensão, mas 

que faça o aluno refletir e pensar sobre as questões”. (Relatório J) 

 

As compreensões demonstram que há uma preocupação por parte dos professores de 

fazer avaliações que tragam um feedback sobre a sua prática docente, e ao mesmo tempo que 

estejam de acordo com conteúdo abordado nos momentos de aula. 

Apenas 1 professor optou por fazer seminário como instrumento avaliativo o que 

acontece em conjunto com outros instrumentos, o que pode nos levar a inferir que oportuniza 

o estudante a ser ativo no processo de construir e socializar as informações com os colegas, e 

além disso também debater e reestruturar as estruturas cognitivas, fazendo com que o aluno 

reflita sobre o assunto e encontre um paralelo para o conhecimento mais aprimorado. Sendo 

assim, o professor passa a ser alguém que reconhece a importância e até se coloca numa 

situação de utilização de metodologia mais próxima as abordagens numa perspectiva crítica, 

ainda que não tenha consciência de que está fazendo isso. Temos então um viés na 

metodologia cognitivista que passa a ser um processo que atende uma determina demanda de 

objetivos que o aluno deve atingir. 

Para Libâneo (1994, p.199),  

 
[...] o entendimento correto de avaliação consiste em considerar a relação 

mútua entre os aspectos quantitativos e qualitativos. É verdade que a atitude 

de dar notas somente com base em provas escritas tem limitações, entretanto 
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as provas escritas e outros instrumentos de verificação são meios necessários 

de obtenção de informação sobre o rendimento dos alunos. 

 

Por fim apresentamos os dados referentes à categoria Papel do aluno. O estudante 

pode assumir diversas posturas no espaço escolar, todavia as identificadas nos discursos dos 

estagiários foram: comprometido, dedicado, participativo, atento, desinteressado ou desatento 

e competitivo. Como podemos ver na tabela abaixo. 

 

Tabela 07: Categoria - Papel do aluno 

Categoria Frequência da ideia no discurso 

Comprometido 1 

Dedicado 3 

Participativo 12 

Atento 3 

Desinteressado / desatento 6 

Competitivo 1 
Fonte: Elaborado pela autora da obra (2017). 

 

A categoria Papel do aluno foi criada para a identificação de como os alunos reagiam 

frente às metodologias utilizadas pelos professores. Analisa-se que 26 dos 30 relatos, 

apresenta que papel o estudante assume na sala de aula. Um dado interessante é que o 

estudante acaba assumindo um papel diferente baseado nas aulas e em que professor as 

lecionava. A descrição do licenciando J, apresenta essa situação 

 

Estes dois dias me chamou a atenção o fato dos alunos, diferente do 

costume, estarem bem mais atentos e participativos. Percebi que a turma 

achou interessante o conteúdo trabalhado, pois, se tratava de falhas dos 

computadores. 

 

Diferente desta descrição pode-se notar 12 dos 30 relatos evidenciaram a 

participação dos alunos nas aulas, todavia não se pode deixar de levar em conta que a outra 

maior frequência no discurso é de 6 relatos que descrevem o estudante com características de 

desinteresse e desatenção. 

Na tabela acima, a informação dentro do contexto que mais ficou atrelada à 

características da abordagem tecnicista, foi o momento que houve um incentivo por parte do 

professor à competitividade entre os alunos. Veja o discurso da compreensão dessa ação por 

parte da licencianda 

 

Alguns grupos demostraram certa competitividade entre si, claro que de 

forma saudável. O professor colaborador percebendo este cenário fazia 
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sempre questão de elogiar enfaticamente os grupos que se superavam, 

isto fazia com que os próximos grupos ficassem com a responsabilidade 

de fazer melhor. 

 

Essa ação do estimulo à competitividade acontece apenas uma vez no discurso dos 

30 relatos analisados. 

 A partir das informações coletadas em cada categoria e subcategoria elencada, o 

estudo consegue ainda que parcialmente, na medida que identifica esses elementos e os 

relaciona às abordagens, fazer inferências baseadas nas características que os autores 

descrevem como abordagens metodológicas. Conhecendo assim aspectos significativos para a 

reflexão sobre o processo de ensino de informática. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Para o desenvolvimento desse estudo das abordagens de ensino esteve 

intrinsicamente ligado as características gerais que as teorias adotam. Características essas 

que cada autor explana de maneira diferente. Luckesi (2011), por exemplo, as cita como: 

papel da escola, conteúdos de ensino, métodos, relacionamento professor-aluno, pressupostos 

da aprendizagem, manifestações da prática escolar. Todavia, nesse trabalho as características 

identificadas foram: métodos de aula; técnicas da aula; relação teoria-prática; relação 

professor-aluno; recursos utilizados; instrumentos de avaliação e papel do aluno, formuladas a 

partir de análise em relatórios de estágio docente e traduzidas como categorias. 

A limitação principal dessa tentativa de classificação dessas categorias é o fato de 

que não estão restritas a apenas essas características. É importante notar que servirá também 

como instrumento de análise para o professor no sentido de reflexão sobre sua prática 

docente, pois em nossa realidade pesquisada podemos observar que os professores trabalham 

de forma diferenciada, encontram-se inúmeras posturas pedagógicas no interior da sala de 

aula. 

Como resultado da investigação das discussões teóricas sobre as metodológicas do 

processo de ensino-aprendizagem, houve a percepção de que a escolha metodológica tem 

relação com as abordagens de ensino. Assim, Saviani (2012) apresenta como teorias e faz 

uma distinção entre críticas e não-criticas; Libâneo (1994) discute essas abordagens como 

tendências, trazendo a compreensão de que os autores apresentam perspectivas diferentes 

quanto à nomenclatura das propostas educativas em que as metodologias estão ligadas, mas 

que no entanto, percebeu-se que o sentido da discussão é o mesmo. 

Conhecendo acerca dessas perspectivas foi possível identificar as metodologias 

desenvolvidas pelos professores na área de informática no nível médio de ensino, descritas 

pelos licenciandos em seus relatórios de Estágio Docente, através de uma triagem desses 

dados, bem como uma análise sistemática dos mesmos, dos quais conseguimos inferir 

categorias, a partir de características encontradas nas abordagens que se assemelharam as 

descrições. 

As categorias métodos de aula, técnicas da aula, relação teoria-prática, relação 

professor-aluno, recursos utilizados, instrumentos de avaliação e papel do aluno, foram 

delineando o que os professores trabalhavam em suas aulas. 

Convém ressaltar que esses elementos apresentados do contexto das metodologias, 

no ensino não são fatos que acontecem isoladamente na prática pedagógica, mas se 

complementam. Dessa forma, entendemos que se torna imprescindível ao profissional da 
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educação refletir sobre suas ações, criticando, elaborando e reelaborando novos 

conhecimentos, superando as barreiras que encontramos na sala de aula. Este conhecimento é 

resultado dessa experiência, vivida no coletivo dos profissionais que atuam nesta esfera 

fundamental da sociedade que é chamada de escola.    

Inicialmente a hipótese levantada era perceber se a abordagem tecnicista prevalecia 

no ensino de informática. Uma investigação realizada a partir dos discursos nos relatórios de 

Estágio Docente, que apontaram para resultados diferentes, uma vez, que as descrições dos 

licenciandos se remeteram a elementos da abordagem crítica da educação.  

No entanto, também houveram indícios de práticas relacionadas com a abordagem 

tecnicista, como aula prática de procedimentos e estimulação da competitividade, aspectos 

que são características dessa abordagem. 

Infere-se que os licenciandos em Informática vêm percebendo que o ensino de 

informática vem se desenvolvendo por um viés da abordagem crítica, apresentando poucas 

características da abordagem tecnicista. 

Esta pesquisa tem limitações quanto aos resultados apresentados, pois os dados dos 

relatórios não compreendem a totalidade do momento da aula, faltando mais subsídios para 

melhores análises, e a descrição dos relatos acontece do ponto de vista de outros sujeitos. O 

que representa uma limitação, mas, ao mesmo tempo possibilita o conhecimento de como os 

futuros professores de informática enxergam o processo de ensino em seus momentos de 

estágios. 

Uma dimensão importante para se pensar sobre as metodologias do ensino de 

informática, oportunizando uma compreensão inicial para ser aprofundada em estudos futuros 

em que investiga de forma direta a realidade das práticas pedagógicas e suas relações 

metodológicas neste processo.  

Destaca-se a importância de formar criticamente os cidadãos, para que compreenda 

as questões predominantes na sociedade atual, que sejam capazes de modificar o modelo de 

desenvolvimento cientifico-tecnológico fundamentado na lógica do mercado capitalista. Para 

que isso seja possível, é fundamental que o Estado ofereça uma educação de qualidade 

pautada no desenvolvimento humano, crítico e contextualizado.  
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