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RESUMO 

 

 

Essa pesquisa baseia-se na premissa de que o desenvolvimento das Tecnologias de 

Informação e Comunicação (TICs) afeta, profundamente, a organização dos sistemas 

educacionais, seja no que se refere ao próprio processo ensino-aprendizagem, em termos de 

conteúdo e organização social da aprendizagem, construção de habilidades de pensamento, 

bem como nos papéis de professores e alunos. A partir do exposto, lançamos como questões 

problematizadoras: como as TICs podem ser utilizadas para se obter melhorias pedagógicas 

na área de informática? Como elas podem auxiliar os professores no processo de ensino-

aprendizagem de informática? Nesse sentido, o objetivo geral desse estudo é analisar como os 

professores de informática do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio 

Grande do Norte- IFRN, campus Ipanguaçu, utilizam as TICs no processo de ensino-

aprendizagem da área. Realizamos uma revisão teórica que contextualiza o problema, além da 

análise e discussão de resultados provenientes de dados coletados por meio de entrevistas 

individuais junto aos professores de informática do IFRN. Ficou evidenciado, por meio das 

análises que, com o apoio das tecnologias, o processo de ensino-aprendizagem poderá se 

tornar muito mais flexível, integrado, empreendedor e inovador, desde que sejam,  

conscientemente, incorporados ao projeto pedagógico.É esperada do professor a competência 

de usar as TICs como ferramentas de busca e construção do saber e não como ferramentas de 

conclusão do conhecimento. Essas tecnologias não substituirão o importante papel do 

professor, elas trazem novas formas de se chegar ao conhecimento, este por sua vez mais 

prazeroso, interativo e transversal. Por fim, constatamos que as considerações elencadas, 

constituem-se como um esforço em analisar o uso das TICs no processo de ensino e 

aprendizagem de informática na visão docente, e se configura como potenciais subsídios, 

incentivando possibilidades para outros estudos que poderão explorar com maior 

profundidade esses elementos propostos. 

 

Palavras-chave: TICs; ensino-aprendizagem; Informática. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

 

 This research is based on the premise that the development of Information and 

Communication Technologies (ICTs) profoundly affects the organization of educational 

systems, whether in the teaching-learning process itself, in terms of the content and social 

organization of the Learning, building thinking skills, as well as the roles of teachers and 

students. From the above, we link as problematizing questions: how can ICTs be used to 

obtain pedagogical improvements in the area of informatics? How can they help teachers in 

the teaching-learning process? In this sense, the general objective of this study is to analyze 

how the computer teachers of the Federal Institute of Education, Science and Technology of 

Rio Grande do Norte-IFRN, campus Ipanguaçu, use the ICT in the teaching-learning process 

of the area. We perform a theoretical review that contextualizes the problem, as well as the 

analysis and discussion of results from data collected through individual interviews with the 

IFRN computer teachers. It was evidenced through the analysis that, with the support of 

technologies, the teaching-learning process could become much more flexible, integrated, 

entrepreneurial and innovative, as long as they are consciously incorporated into the 

pedagogical project. Competence to use ICTs as tools of search and construction of 

knowledge and not as tools for completing knowledge. These technologies will not replace 

the important role of the teacher, they bring new ways of reaching knowledge, which in turn 

is more pleasant, interactive and transversal. Finally, we find that the considerations listed 

constitute an effort to analyze the use of ICTs in the process of teaching and learning 

computer science in the teacher's perspective, and is configured as potential subsidies, 

encouraging possibilities for other studies that can explore with greater depth these proposed 

elements. 

 

 

 

 

Keywords: ICTs; Teaching-learning; Computing. 
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1. INTRODUÇÃO 

 
As Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs) estão afetando muitas áreas da 

sociedade, (re)significando novo(s) contexto(s), inclusive para a educação. Existe um 

potencial de inovações tecnológicas capaz de afetar, profundamente, a organização dos 

sistemas educacionais e o próprio processo ensino-aprendizagem, seja em termos de 

conteúdo, organização social da aprendizagem, construção das habilidades de pensamento, 

bem como os papéis de professores e alunos. 

O uso da tecnologia, por exemplo, liberta o aprendiz da obrigatoriedade de 

memorização, possibilitando ampliação da capacidade de reflexão e apreensão da realidade 

(KENSKI, 2007). Sabemos que o processo de aprendizagem envolve a habilidade de 

memorização, no entanto, quando se utilizam as TICs, a função da memorização pode ser re-

configurada, ou seja,deixar de ser uma memorização mecânica.Miranda (2007) relata que 

quando as tecnologias são usadas para fins educativos, nomeadamente para apoiar e melhorar 

a aprendizagem dos alunos e desenvolver ambientes de aprendizagem,pode-se considerar as 

TICs como um subdomínio da Tecnologia Educativa1. 

As TICs, que são o resultado da união entre a informática e as telecomunicações, 

trouxeram para a escola novas oportunidades metodológicas de ensino. Elas oferecem, ainda, 

novas formas de aprendizagem, a partir de novas lógicas, competências e sensibilidades. As 

mediações realizadas por elas podem ser, potencialmente, diferentes das metodologias de 

ensino tradicionais e, portanto, seu uso se constitui como um grande desafio para o educador. 

Desafio esse, que pode ser ignorado ou visto como uma oportunidade para realizar parcerias 

integrando as práticas escolares às possibilidades oferecidas pelas TICs. 

Consideramos que as TICs são um recurso auxiliar na prática pedagógica do professor, 

a inserção das mesmas em sala de aula deve ser acompanhada por uma metodologia adequada 

às necessidades dos alunos, utilizando-as de maneira significativa e atenta  aos objetivos que 

se pretende atingir no processo de ensino-aprendizagem. Vale enfatizar que consideramos, 

nesse trabalho, que as TICs, quando bem exploradas, podem proporcionar muitas melhorias 

                                                           
1Tecnologia Educativa refere-se “à teoria e prática do planejamento, desenvolvimento, utilização, gestão e 
avaliação dos processos e recursos da aprendizagem” (cit. Thompson, Simonson & Hargrave, 1996, p. 2). Esta 
definição tem em conta o que é considerado o domínio da Tecnologia Educativa que engloba três subdomínios 
que vão influenciar o aluno e a sua aprendizagem. São eles: 1) as funções de gestão educacional, 2) as funções 
de desenvolvimento educacional, e 3) os recursos de aprendizagem. Mediante explicação, adotaremos nessa 
pesquisa o termo TIC´s e Tecnologia Educativa como referentes e equivalentes. 
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para a educação, no entanto apresentam limitações, e não substituem os papéis dos sujeitos no 

processo. 

Como Licencianda em Informática, e futura professora, foi-me despertado o interesse 

em compreender como trabalhar as tecnologias educativas nas aulas, de maneira a melhorar a 

interação professor-aluno, potencializar a aprendizagem dos meus futuros alunos e, 

principalmente,acompanhar o seu desenvolvimento. 

Assim, a partir do exposto, as questões que se apresentam como problema da pesquisa 

são:  

Como as TICs podem ser utilizadas para se obter melhorias pedagógicas na área de 

informática? Como elas podem auxiliar os professores no processo de ensino-aprendizagem 

de informática? 

O trabalho tem como objeto de estudo: o uso das TICs no processo de ensino e 

aprendizagem da informática na visão dos docentes. Delimitamos como sujeitos participantes 

e como campo para a investigação: os professores de informática do Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte -IFRN do Campus Ipanguaçu (CI), 

respectivamente. 

Tendo em vista a problemática exposta, elaboramos como objetivo geral desta 

pesquisa: 

- Analisar como os professores de informática utilizam as TICs no processo de ensino-

aprendizagem da área no Instituto Federal do Rio Grande do Norte- IFRN, Campus 

Ipanguaçu. 

Para alcançar o objetivo geral, elegemos como objetivos específicos: 

 

- Identificar as principais TICs utilizadas no processo de ensino-aprendizagem da 

informática; 

- Verificar como os docentes utilizam as TICs no ensino da área de informática; 

- Elencar algumas contribuições do uso das TICs para aprendizagem dos alunos; 

- Descreveras principais dificuldades encontradas no uso das TICs no processo de 

ensino e aprendizagem de informática. 

A utilização das TICs na educação é uma preocupação, uma vez que essas ferramentas 

podem ser aliadas valiosas no processo de ensino e aprendizagem, desde que 
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sejam,conscientemente, incorporados ao projeto pedagógico. Diante dessa afirmação, 

percebemos o quão importante a informática se faz no mundo atual, podendo contribuir para 

mudanças significativas nas maneiras de ensinar e aprender determinadas disciplinas e,até 

mesmo, no comportamento e nas formas de pensar e agir dos sujeitos em interação. 

A justificativa do estudo se remete à consideração da necessidade relevante do 

professor em conhecer as possibilidades metodológicas que as TCIs podem trazer ao processo 

de ensino, através de atividades e métodos criativos, de um processo de desenvolvimento 

consciente e reflexivo do conhecimento, usando pedagogicamente os recursos tecnológicos, 

com perspectiva transformadora da aprendizagem. A compreensão dessas possibilidades será 

relevante, sobretudo, à minha formação como docente em informática. 

Estruturamos o trabalho a partir de uma revisão bibliográfica que discute aspectos 

fundantes do objeto de estudo já explicitado. Na etapa do trabalho de campo, a pesquisa teve 

como sujeitos participantes os professores de informática do IFRN – CI. De abordagem 

qualitativa, a coleta de dados se pautou na aplicação de entrevistas individuais, usando-se de 

roteiro semi-estruturado. 

Esperamos que, com as análises aqui discorridas, essa pesquisa possa contribuir, ainda 

que, inicialmente, para mostrar a importância do uso das TCIs para o ensino-aprendizagem de 

informática. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO  

2.1 AS TICS E OS NOVOS DESAFIOS NA EDUCAÇÃO:  

RECONFIGURAÇÕES NOS PAPÉIS DE PROFESSORES E 

ESTUDANTES   

“O ofício de professor está se transformando: 

trabalho em equipe e por projeto, autonomia e 

responsabilidades crescentes, pedagogias diferenciadas, 

centralização sobre os dispositivos e as situações de 

aprendizagem...” (PERRENOUD, p.12, 2000). 

 

É evidente e inegável que as tecnologias contemporâneas, como o computador, 

celulares, e demais recursos provenientes desses equipamentos se fazem muito presentes em 

nossas atividades cotidianas. Essa presença é tão forte que as escolas e professores verificam a 

necessidade em acompanhar toda essa revolução, a fim de continuarem com o ensino de 

qualidade. E não somente se trata de uma adequação às novas fontes de tecnologia, mas 

principalmente aos “novos” alunos, que estão, surpreendentemente, dominando os usos de 

muitas das novas TICs com tal facilidade que, realmente, os docentes sentem a necessidade de 

repensar “novas” maneiras de ensino para “novos” processos de aprendizagem.   

Para Prensky (2001), esta nova conjuntura traz uma nova cultura de jovens nascidos 

com a mediação e os valores sociais da tecnologia, os denominados "nativos digitais", e 

aqueles que, de certa forma, ignoram o advento das tecnologias, os assim chamados 

"imigrantes digitais". Não é possível dissociar as transformações que as TICs trouxeram para 

a sociedade e, principalmente, para os movimentos educativos. Essas transformações 

pragmáticas atingem não somente a educação básica, pois esta nova geração já está chegando 

às universidades, apresentando novos desafios a serem enfrentados por professores, 

instituições e a comunidade. Assmann (2000, p. 9) aponta que "as novas tecnologias ampliam 

o potencial cognitivo do ser humano (seu cérebro/mente) e possibilitam mixagens cognitivas 

complexas e cooperativas". 

As tecnologias também favorecem a comunicação e a identificação entre os jovens de 

uma maneira, historicamente, inédita criando novos padrões de sociabilidade (BRASIL, 

2014). A socialização dos jovens de hoje, portanto, também passa pela comunicação e 

compartilhamento de experiências e pelo aprendizado de competências para lidar com a 

pluralidade midiática, pois não se fala da mesma maneira em um celular, em um chat, em 
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um blog, em um e-mail, em um SMS (BRASIL, 2014). Assim, chamados de “geração 

internet” e de “nativos digitais”, os jovens foram desenvolvendo maior facilidade com a 

comunicação interpessoal mediada por dispositivos digitais. 

Nesse contexto, a tarefa do professor parece ser a de pensar, criar formas novas e 

dinâmicas do uso das TICs, uma vez que elas se apresentam como mais uma ferramenta de 

desenvolvimento do conhecimento, cabendo ao professor instigar o estudante para a 

autocriação. Para muitos professores as características fundamentais de uma escola inserida 

nessa nova sociedade perpassam pela configuração de ambientes especialmente criados para a 

aprendizagem, repletos de recursos que possibilitem ao aluno a construção do seu 

conhecimento, sugerindo o seu estilo individual de aprendizagem. Nesse cenário, o professor 

que se apropria de tecnologias no seu dia-a-dia tende a mudar o seu comportamento de modo 

a se tornar um guia, um mediador, um parceiro do aluno na busca e interpretação da 

informação, a fim de transformá-la em conhecimento crítico. 

Vivenciamos um momento em que há duas gerações bem definidas do ponto de vista 

da tecnologia. Uma, os nativos digitais e outra, imigrantes digitais. Segundo Prensky (2001) 

estes são os atuais educadores que não nasceram na época digital, no entanto, maravilharam-

se com o advento dos bytes. Aqueles, os nativos digitais, já convivem desde o nascimento 

com as tecnologias disponíveis. Vale enfatizar que estamos cientes que ainda há uma 

expressiva parcela da população em nosso País que não tem acesso às novas tecnologias, o 

que se configura como mais um fator na luta em prol do direito à educação e seus recursos. 

Muitas vezes as tecnologias cooperam para o desenvolvimento da educação, são 

utilizadas para dinamizar as aulas, tornando-as mais vivas, interessantes, participativas e mais 

vinculadas com a nova realidade de estudo. Porém, sempre se apresentam com a característica 

de instrumentos e exigem eficiência e adequação aos objetivos aos quais se destinam. 

Portanto, com ou sem tecnologias avançadas, pode-se vivenciar processos participativos de 

compartilhamento de ensinar e aprender por meio da comunicação mais aberta, motivadora, 

no processo dinâmico e inovador. 

Ao abordar a relação entre Educação e Tecnologia não se pode deixar de mencionar a 

questão da inovação. Segundo as autoras Cerutti e Giraffa (2015) não devemos entender a 

inovação como fazer mudanças impactantes de espaço físico, com adoção de aparatos 

tecnológicos ou de simples adoção de sofisticados recursos. Inovação na escola seria mais do 
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que isso. É buscar estabelecer novas formas de trabalhar a relação entre professor-aluno-

conhecimento, por meio de uma linguagem atual que permita e potencialize a aprendizagem. 

 Com isso, ganha o aluno com a diversidade (que nem sempre significa qualidade daí a 

importância de se manter o valor do papel pedagógico do professor), ganha em dinâmica de 

exploração de informações e troca de ideias e conceitos com outros alunos de outras 

instituições e de outras culturas, e ganha o professor que tem uma nova porta para ampliar 

seus conhecimentos e sua didática, já que muitas vezes se tem limitações para se reciclar em 

termos de conhecimento (SILVA, 2010). O professor precisa se desprender dos métodos 

tradicionais de ensino na busca de uma nova abordagem do ensinar e de aprender no contexto 

virtual. (ARAUJO JR, 2009). 

Trabalhar com as tecnologias no processo pedagógico, de forma integrada aos 

conteúdos educacionais, pode contribuir na formação do professor e, diretamente, na sua 

prática pedagógica. Planejar aulas com adicionais virtuais e dinamismo, que elucidam o 

conteúdo, faz parte da função do professor enquanto mediador da aprendizagem. A ação 

pedagógica precisa ampliar o processo da construção do conhecimento e da articulação do 

conteúdo com a vida prática. Utilizar recursos que façam o elo entre o ensinar e aprender 

possibilitam interessantes movimentos pedagógicos entre docente e discente.Nesse aspecto, 

pode-se perceber que a mediação pedagógica pode e deve ser aliada a tecnologia e tanto 

professor quanto alunos podem desenvolver em conjunto estratégias de aprendizagem.  

Para Kenski (2003), como a tela do computador permite uma maleabilidade de 

alterações com as características da interatividade, hipertextualidade e conectividade, isso já 

seria um diferencial para aprendizagem. Ainda de acordo com a autora, essas aprendizagens 

que se apresentam como construções criativas, fluidas, mutáveis contribuem para que as 

pessoas e a sociedade possam vivenciar pensamentos e comportamentos inovadores. A autora 

sugere com este fim uma nova metodologia de ensino que tenha como pressuposto a 

cooperação e a participação intensa de todos os envolvidos, que motive os alunos a 

expressarem suas opiniões, onde o professor assuma o papel de criar um contexto no qual os 

alunos possam produzir seu próprio material por meio de um ativo processo de descoberta. 

Essa postura não diretiva do professor aumenta a capacidade criativa dos alunos, tendo em 

vista que eles passam a caminhar de acordo com suas capacidades de assimilação, escolhendo 

situações de aprendizagem em diferentes mídias (computadores, vídeo, internet, etc...). 



19 
 

Para utilizar o computador no processo ensino-aprendizagem, presume-se que os 

professores se sintam também comprometidos com a construção do conhecimento do seu 

educando e inseridos no processo político-pedagógico da escola, uma vez que a construção do 

conhecimento resulta da relação sujeito-objeto e da interação entre ambos. 

Essa pesquisa defende o uso crítico, criativo e cultural das tecnologias educativas no 

processo de aprendizagem, no qual o professor se utiliza delas de maneira criativa a fim de 

propiciar a interação e a apropriação ativa do conhecimento pelo aluno, tendo em vista o 

caráter social do processo de conhecer/aprender (Vygotsky, 1998). Nessa perspectiva, o 

embasamento teórico da mediação pedagógica nos é bem precioso nessa compreensão, e será 

tratado a seguir. 

 

2.2 MEDIAÇÃO PEDAGÓGICA E AS TICS NO PROCESSO DE ENSINO E 

APRENDIZAGEM  

 

 Conforme Masetto (2013, p. 151), a Mediação Pedagógica significa a atitude e o 

comportamento do professor que se coloca como um facilitador, incentivador ou motivador da 

aprendizagem, que ativamente colabora para que o aprendiz chegue aos seus objetivos. 

Segundo o mesmo autor, o desenvolvimento da mediação pedagógica se inicia no trabalho 

com o aluno, para que este assuma um papel de aprendiz ativo e participante, de sujeito de 

ações que o leve a aprender e a mudar seu comportamento. 

O aluno precisa adquirir habilidades como fazer consultas em livros, entender o que lê, 

tomar notas, fazer síntese, redigir conclusões, interpretar gráficos e dados, realizar 

experiências e discutir os resultados obtidos e, ainda, usar instrumentos de medida quando 

necessário, bem como compreender as relações que existem entre os problemas atuais e o 

desenvolvimento científico. Isso só será possível, a partir do momento que o professor 

assumir o seu papel de mediador do processo ensino-aprendizagem, favorecendo a postura 

reflexiva e investigativa. Em resumo: ele vai desenvolver o papel de mediador pedagógico 

entre a informação que se pretende oferecer e a aprendizagem dos alunos (MASETTO, 2013). 

 Através da mediação, compreende-se o funcionamento da relação do homem com o 

mundo, uma relação mediada pela intervenção. Nessa relação, o professor relata os objetivos 

e os passos a serem realizados pelos alunos, levando-o a refletir sobre suas ações durante o 

processo até atingir a conclusão da atividade (MASETTO, 2013). 
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 A intervenção do professor deve estar de alguma maneira ligada aos esquemas de 

conhecimento do aluno, isto é, deve ser ajustada à situação e às características de cada 

momento da atividade mental do aprendiz. Para isso, devemos considerar os conhecimentos 

prévios do aluno e levá-lo não aquilo que já conhece e domina. Mas, para o que ainda não 

conhece e o leve a envolver-se num esforço de compreensão e atuação para a busca da 

solução na “combinação entre suas próprias possibilidades e os apoios e instrumentos 

recebidos pelo professor” (ONRUBIA, 2002, p.126). 

 Quando nos referimos a apoios, suportes ou instrumentos de ajuda devemos pensar na 

forma de atuação docente e na intervenção direta com o aluno ou grupo de alunos, na forma 

de organização desses alunos, escolha dos conteúdos, materiais que serão utilizados, entre 

outros. Todos são exemplos de intervenção educativa e que fazem parte da arte de ensinar.  

Segundo os estudos de Vygotsky (1998),a aprendizagem se constrói na interação entre 

o conhecimento real (independente) e o conhecimento potencial (dependente), conhecidos 

respectivamente como Zona de Desenvolvimento Real e Zona de Desenvolvimento Potencial. 

A distância entre elas (entre o que o aluno já sabe e aquilo que ele tem potencialidade de 

aprender) é definida pelo autor como Zona de Desenvolvimento Proximal (ZDP). É na ZDP 

que o aluno menos competente entende e enfrenta o problema, com a ajuda do professor ou 

dos seus colegas mais competentes ao longo da interação. Portanto, a ZDP é criada na 

interação do aluno menos capaz, dos instrumentos e recursos de apoio usado pelo professor ou 

aluno mais capaz.  

 Segundo Lins (2004, p. 44), no princípio de mediação as atividades devem ser 

“mediadas por regras, procedimentos, leis, ferramentas, máquinas, sujeitos, signos e 

contextos, ou seja, por artefatos que são de natureza material e abstrata”. Entre esses artefatos 

estão as tecnologias digitais da atualidade, tais como computador, internet entre outras, que 

vem mudando a sociedade com a valorização da informação e, exigindo “um profissional 

crítico, criativo, com capacidade de pensar, de aprender a aprender, de trabalhar em grupo e 

de se conhecer como indivíduo” (MERCADO, 1999). 

 Contudo, trabalhar com essas tecnologias visando criar encontros mais “interessantes” 

e “motivadores” dos professores com os alunos não significa privilegiar a técnica de aulas 

expositivas e recursos audiovisuais, mais convencionais ou mais modernos, que são usados 

para a transmissão de informações, conhecimentos, experiências ou técnicas; não significa 

simplesmente substituir o quadro-negro e o giz por algumas transparências ou começar a usar 
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um datashow. O importante são as estratégias e as metodologias utilizadas pelos professores 

para relacionar essas tecnologias com o conhecimento e o processo de ensino, respeitando o 

ritmo de aprendizagem de cada aprendiz. De acordo com Masetto (2013), essas estratégias 

devem estar coerentes com os novos papéis, tanto do aluno como do professor: fortalecendo o 

papel de sujeito da aprendizagem do aluno e o papel do mediador, incentivador e orientador 

do professor nos diversos ambientes de aprendizagem. 

 De acordo com Masetto (2013, p.154) numa mediação pedagógica há as “técnicas 

chamadas convencionais”, são as já usadas pela escola e contribuem muito para a 

aprendizagem, e as que ele intitula de “novas tecnologias”, são aquelas que estão ligadas ao 

uso do computador, à informática, à telemática e à educação à distância. Esta possibilita a 

professores e alunos dialogar, pesquisar e comunicar com o uso de diferentes recursos. As 

tecnologias vistas como instrumentos exigem que sejam eficientes e combinem com o que se 

pretende alcançar.  

 Já o autor Lins (2004) fala que dentro do contexto escolar observa-se a influência das 

mediações individual e sistêmica. A individual é feita por três elementos: o sujeito da 

atividade (o aluno), o objeto da atividade (aprendizagem) e os artefatos da mediação 

(tecnologia). Este, o artefato, será o mediador da relação entre sujeito e objeto. Nessa 

mediação a tecnologia poderá transformar a aprendizagem ou realizar o motivo da atividade. 

Na mediação sistêmica é preciso considerar a relação do aluno no processo da aprendizagem, 

como ela acontece para realizar o motivo da aprendizagem. 

A mediação via TICs deve ser levada à sala de aula como forma de facilitar a relação 

ensino-aprendizagem, como um complemento do processo, de forma que seja possível 

acompanhar o estudante e dar suporte às mais variadas necessidades, tanto do professor 

quanto do estudante, seja dentro ou fora de aula ou até mesmo separados geograficamente. E 

essa mediação torna-se importante para qualquer disciplina, inclusive de informática. 

Contudo, para analisar o uso da tecnologia como mediação pedagógica é importante 

levar em consideração algumas questões da aplicação das tecnologias no ensino-

aprendizagem. Significa a atitude e o comportamento do professor que se coloca como 

facilitador da aprendizagem para que o aluno chegue aos seus objetivos. A forma de interação 

usada pelo professor que leve o aluno a refletir, a relacionar o aprendizado ao seu contexto 

social e a ser mais participativo é que proporcionará uma aprendizagem significativa. Nessa 
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perspectiva, uma das propostas pedagógicas que oferecem ferramentas de apoio a construção 

do processo de aprendizagem são as arquiteturas pedagógicas, que serão tratadas a seguir. 

2.3 ARQUITETURA PEDAGÓGICA 

Arquitetura Pedagógica é uma combinação de estratégias, dinâmicas de grupo, 

softwares educacionais e ferramentas de apoio à cooperação, voltadas para o favorecimento 

da aprendizagem (PORTO, 2010). Essas arquiteturas, independente de sua natureza, usando 

ou não a tecnologia digital, irão sempre requerer a utilização de objetos de aprendizagem. A 

concepção adequada desses objetos tem implicações diretas na construção do conhecimento 

pelos estudantes. As arquiteturas buscam traduzir propostas pedagógicas em situações de 

aprendizagem mediadas por materiais didáticos interativos e por Ambientes Virtuais. Essas 

arquiteturas são definidas como “suportes estruturantes” para a aprendizagem. Segundo 

Kerckhove (2003, apud PORTO, 2010), o caráter destas arquiteturas pedagógicas é pensar 

que a aprendizagem é construída na vivência de experiências e na demanda de ação, interação 

e meta-reflexão do sujeito sobre os fatos, os objetos e o meio ambiente sócio-ecológico. 

O papel do professor é imprescindível no sentido de criação e proposição de 

arquiteturas e de orientação aos estudantes. Assim, as arquiteturas são necessárias para ajudar 

na construção da autonomia dos estudantes e na construção do conhecimento e oferecendo 

fontes de informação ricas e variadas. As arquiteturas não se confundem com as formas de 

trabalho tradicionais de uso de apostilas, fascículos ou livros didáticos que, na maioria das 

vezes propõem uma estrutura de trabalho na qual é privilegiada a apresentação de informação 

e a fixação de exercícios repetitivos, fechados e factuais. Elas pressupõem atividades 

interativas e problematizadoras, que atuam de forma a provocar, por um lado, desequilíbrios 

cognitivos e, por outro, suportes para as reconstruções. Dessa forma, as arquiteturas 

pressupõem aprendizes protagonistas, solicitando do estudante ação e reflexão sobre 

atividades que pressupõem a criação de estruturas de trabalho interativas e construtivas. 

O objetivo das arquiteturas pedagógicas está em filtrar informações que mostrem ao 

aluno seus pontos de dificuldades e neles intervenha com avaliações diagnósticas e formativas 

no tratamento dessas deficiências, para proporcionar melhorias no processo de aprendizagem. 

Essas arquiteturas trazem em sua proposta um rompimento com a pedagogia 

tradicional, pois com a inserção de ferramentas tecnológicas proporcionam uma aprendizagem 

interativa, onde o aluno se torna o sujeito de sua aprendizagem. À construção e aplicação de 
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uma arquitetura pedagógica estaremos nos aproximando dos ideais pedagógicos propostos por 

Paulo Freire (2006), oportunizando a autonomia dos alunos, pois a mesma parte dos 

conhecimentos, das certezas e dúvidas dos mesmos trabalhando, ela possibilita uma quebra de 

paradigmas, desestruturando conceitos para após reconstruí-los a partir de testagens, troca de 

informações. Como foi colocado acima o papel do professor neste processo é o de mediador, 

questionador, facilitador. O aluno construirá a sua aprendizagem. Aí está um prato cheio para 

a interdisciplinaridade. 

Behar, et.al (2007) apresentam os elementos que constituem uma arquitetura 

pedagógica como: aspectos organizacionais, metodológicos, tecnológicos e conteúdo. A 

construção das arquiteturas pedagógicas metaforicamente pode ser relacionada a uma 

atividade artesanal, uma vez que é tecida em uma rede de relações entre as experiências 

vivenciadas e a reflexão sobre diferentes fatos e objetos relacionados com o meio de atuação 

em estudo. 

O educador, autor de uma arquitetura pedagógica, usa recursos tecnológicos que 

possam viabilizar e/ou tornar mais eficiente a implementação da abordagem pedagógica 

escolhida por ele, de modo a potencializar a aprendizagem do estudante, com o objetivo de 

alcançar a excelência na forma de mediar a aprendizagem e fazer com que o conhecimento do 

estudante seja construído de modo interativo e agradável.  

Nesse sentido, as arquiteturas pedagógicas mostram-se relevantes como possibilidades 

estruturantes de aprendizagem, pois trazem avanços na construção do conhecimento mediante 

os registros de mudanças de pensamentos, no que favorece a aprendizagem, por meio do 

acompanhamento da trajetória de cada estudante. Uma das arquiteturas pedagógicas 

conhecida por muitos são os ambientes virtuais de aprendizagem (AVA). 

Os ambientes virtuais de aprendizagem contam com várias ferramentas tecnológicas 

que permitem a organização de um curso, desde sua concepção. Possibilitando além do 

gerenciamento das informações concebidas por ele, promover as interações necessárias entre 

os agentes que promoverão o ensino e aprendizagem.  Segundo Almeida (2003, p. 331) os 

ambientes virtuais de aprendizagem são: 

Sistemas computacionais disponíveis na internet, destinados ao suporte de atividades 

mediadas pelas tecnologias de informação e comunicação. Permitem integrar 

múltiplas mídias, linguagens e recursos, apresentar informações de maneira 

organizada, desenvolver interações entre pessoas e objetos de conhecimento, 

elaborar e socializar produções tendo em vista atingir determinados objetivos. 
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A construção do conhecimento do aluno se dá na interação com a informação, o 

conteúdo a ser estudado, e na interação com seus pares, professores e colegas de turma. Prado 

apud Piaget (s.d.) afirma que é necessário haver várias situações de aprendizagem, nas 

informações trabalhadas com os alunos, que o levam a um processo contínuo de (re) 

construção do conhecimento. Moran (2013, p.29) completa dizendo que “Aprendemos mais 

quando estabelecemos pontes entre a reflexão e a ação, entre a experiência e a conceituação, 

entre a teoria e a prática”. 

As ferramentas de interação dos AVAs são muito importantes neste processo da 

construção do conhecimento, mas para que sejam realmente eficazes no processo de ensino e 

aprendizagem, os professores devem utilizá-las de forma pedagogicamente adequada e 

contextualizada aos propósitos de formação do curso. Prado (s.d., p.3) explica que 

O uso que se faz destas ferramentas depende do objetivo do professor e das 

características dos participantes (necessidades e/ou interesses). Embora estas 

ferramentas sejam de extrema importância, cabe ao professor dar vida, ou seja, 

dinamizar o seu uso com os alunos. 

De acordo com o pensamento de Moran (2013) a educação precisa ser mais 

contextualizada, próxima à vivência dos alunos, trazendo um autoconhecimento da sua vida e 

do seu “mundo”. Deve promover dinâmicas mais participativas que levam os alunos a 

aprender a colaborar por meio de trabalhos em grupo e também a se comunicar por meio de 

projetos teatrais, mídias áudio visuais entre outras. O autor salienta que a tecnologia é apenas 

um meio para auxiliar o processo de ensino e aprendizagem. Contudo, o professor competente 

e comprometido pode viabilizar o sucesso deste processo, promovendo uma comunicação 

autêntica e estabelecendo relações de confiança com seus alunos. 

Para Andrade e Santos (2010), a interação nos ambientes virtuais será intensificada, 

somente se, os professores e alunos utilizarem as ferramentas interativas síncronas e 

assíncronas de forma significativa no processo de ensino aprendizagem e em sua inter-relação 

para o desenvolvimento acadêmico. E, estas ferramentas devem ser utilizadas de forma 

intencional pelos participantes do curso, sempre visando à melhor forma de atingir o objetivo 

de aprendizagem. 

De acordo com Freire (2006) neste processo de ensino e aprendizagem com mediação 

das TICs, é necessário considerar que o conhecimento deve ser construído entre professores e 
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alunos. Para que isso ocorra, o professor deve estimular o envolvimento do aluno no seu 

aprendizado, promovendo sua curiosidade sobre o que ele irá aprender. 

A realização de atividade contextualizada é mais interessante para o aluno, 

envolvendo-o ainda mais no processo de ensino e aprendizagem, desta forma: 

É imprescindível que os conteúdos sejam adequados a realidade prática de cada 

curso, que as interações professor-aluno e aluno-colega se efetuem em todo o 

decorrer do curso e que as diferentes ferramentas disponíveis no ambiente virtual de 

aprendizagem sejam utilizadas de maneira a atingir os objetivos de cada atividade 

(CARVALHO E ALVES, 2007, p.171). 

Neste sentido, verificamos a importância do comprometimento do professor com a 

escolha das atividades, dos materiais e das ferramentas a serem utilizadas em seu 

curso/disciplina, adequados ao perfil de seu público discente. 

De acordo com Lopes e Xavier (2007, p.10): 

É necessário também que os alunos compreendam que vale a pena participar do 

processo de aprender juntos, criando um clima de apoio, de incentivo e afeto, de 

maneira tal que a inter-relação professor-NTICs-aluno seja percebida como 

favorável neste processo de ensino-aprendizagem. 

Nos ambientes virtuais existem várias ferramentas que propiciam a inter-relação entre 

alunos e professores, podendo ser utilizadas de várias formas, isoladas ou conjugadas. 

Existem também outras ferramentas e recursos disponíveis na Web que podem ser utilizados 

de forma complementar. 
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3 METODOLOGIA 

Considerando a problemática explicitada e retomando-se os objetivos que são: 

identificar as principais TICs utilizadas no processo de ensino-aprendizagem da informática; 

verificar como os docentes utilizam as TICs no ensino da área de informática; elencar 

algumas contribuições do uso das TICs para aprendizagem dos alunos; descrever as principais 

dificuldades encontradas no uso das TICs no processo de ensino e aprendizagem de 

informática, apresentamos o percurso metodológico da pesquisa.  

A investigação tem uma abordagem qualitativa do fenômeno pesquisado. Todas as 

etapas da pesquisa foram encaminhadas buscando um movimento do teórico (revisão da 

literatura e bibliográfica) para empírico (a partir dos dados coletados) e vice-versa. 

O trabalho de campo teve duas etapas importantes: uma de pesquisa exploratória e 

outra de coleta de dados mais aprofundados. A primeira consistiu em uma pesquisa 

exploratória à pesquisa monográfica que nos trouxe alguns aspectos sobre o cenário do uso 

das tecnologias de informação e comunicação no IFRN-CI, com vista a aprimorar ideias e 

realizar um diagnóstico sobre o que se almejava aprofundar no estudo monográfico. Nessa 

fase a técnica de coleta de dados utilizada foi a aplicação de um questionário aos professores 

desta Instituição. Vale salientar que, para este primeiro momento, participaram como sujeitos, 

professores de áreas variadas. Os dados foram tabulados para possibilitar a análise. 

 A segunda etapa, que é a que vamos focar mais e melhor, consistiu na coleta de dados 

provenientes da aplicação de entrevistas individuais, utilizamos como instrumento de coleta 

dos dados o roteiro de entrevista semi-estruturado (anexo 01), aplicado junto aos professores 

de informática do IFRN-CI. O instrumento de registro dessa técnica foi por meio de gravação 

em áudio. Os dados foram transcritos para análise do conteúdo. 

Para este trabalho, decidimos abranger uma amostra dos docentes que atuam na área 

de informática. A escolha desses sujeitos teve como critério, sobretudo o fato do CI do IFRN 

ofertar uma gama ampla de cursos e modalidades na área, sendo 03 cursos de informática 

(Manutenção e Suporte em Informática,Técnico em Informática e Licenciatura em 

Informática) distribuídos em 02 níveis de ensino (superior e médio) e em 04 modalidades 

(Técnico Integrado, Técnico Integrado na Modalidade EJA, Técnico subsequente e 

Graduação). Outro fator refere-se ao fato das autoras terem uma relação direta com a área, 
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seja como licencianda ou professoras do curso de licenciatura em Informática, havendo 

grande preocupação com a formação do professor da área. 

Foram entrevistados 06 docentes de informática, individualmente, contemplando sub-

áreas da Informática como: suporte e manutenção (02), redes de computadores (01), 

eletrônica (01) e sistemas de informação (02). O roteiro elaborado constou de perguntas 

abertas visando aprofundar as opiniões do entrevistador, bem como identificar claramente as 

opiniões dos sujeitos pesquisados. O roteiro de entrevista foi organizado nos seguintes blocos 

temáticos: Dados de Identificação do Participante - formação, cursos e disciplinas e tempo de 

docência; Identificação de TICs - que os professores entende por TICs, quais usam e quais 

critérios de escolha dessas; Processo de uso das TICs - de quais maneiras os professores usam 

as TICs e quais são suas percepções sobre elas; Contribuições das TICs - quais contribuições 

e mudanças no processo de aprendizagem os docentes percebem com o seu uso; Dificuldades 

– quais as principais dificuldades e se há aspectos negativos no uso das TICs no processo de 

ensino de informática. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



28 
 

4 ANÁLISES E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

Nessa etapa iremos apresentar os resultados, que foram sistematizados para discussão 

em cinco categorias analíticas, a saber: Os Sujeitos da Pesquisa; Identificação das TICs; 

Processo de Uso das TICs; Contribuições do Uso das TICs; Dificuldades no Uso das TICs. 

Inicialmente serão apresentados alguns dos principais resultados da pesquisa 

exploratória de forma a traçar um cenário do panorama que foi investigado.  

 

Gráfico 01- Utiliza as novas tecnologias  Gráfico 02- É importante o uso das novas 

            da informação e comunicação?     Tecnologias em sala de aula? 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora na etapa exploratória em 2015. 

 

 

Na pesquisa exploratória participaram 25 sujeitos de áreas variadas do IFRN-CI. 

Conforme os gráficos 01 e 02, a pesquisa aponta que dos 25 professores pesquisados, 56% 

sempre usam ou usaram as TICS em seus ensinos educativos. Enquanto nenhuns dos 

entrevistados responderam “quase nunca” ou “nunca”. No que se refere à importância das 

TICs em sala de aula, unanimemente todos os professores apontam como sendo importante. 

Entre as respostas constam que essa importância é devido às novas exigências socais que 

requerem novas aprendizagens e, por conseqüência, novas metodologias do professor. 

Diante desse cenário, a pesquisa exploratória mostra que realizar uma pesquisa que 

aprofunde melhor sobre essa temática se torna um campo fértil para uma investigação. 

Mediante a esta pesquisa, nosso foco para a pesquisa monográfica se remete aos professores 

de informática, por se tratar de sujeitos, que obviamente, teriam essa familiaridade com as 

100% 



29 
 

TICs. No entanto, a problematização vem justamente por parecer ser uma relação tão óbvia, 

nos gera a inquietação de querer compreender melhor esse fenômeno a partir da visão dos 

professores que são da área, como também meu interesse no ensino de informática. 

Na sequência daremos foco, de forma mais aprofundada, os dados que foram coletados 

especificamente para pesquisa monográfica. 

 

4.1 OS SUJEITOS DA PESQUISA 

 Neste primeiro tópico, traçamos uma identificação acadêmica dos sujeitos 

participantes, coletada a partir dos dados de identificação do roteiro de entrevista. 

 Participaram da entrevista 06 docentes de informática do IFRN-CI, que atuam em 4 

modalidades, 2 níveis e 3 cursos da área de informática, assim apresentados na tabela 01 

abaixo: 

Tabela 01: Níveis e modalidades de ensino e Cursos do IFRN-CI da área de informática 

Níveis e Modalidades de Ensino: Cursos: 

Nível médio, modalidade técnica 

integrada  

 

Técnico de Nível Médio Integrado em 

Informática 

Nível médio, modalidades técnica 

integrada e Educação de Jovens e 

Adultos 

Técnico de Nível Médio em Manutenção e 

suporte em Informática 

Nível médio e modalidade técnica 

subsequente 

 

Manutenção e suporte em Informática 

Nível superior, licenciatura 

 

Licenciatura em Informática 

Fonte: Elaborado pela autora, 2017 

 Sobre a formação inicial dos sujeitos entrevistados temos profissionais formados em: 

Ciências da Computação; Inteligência Artificial, Ciência da Informação e Tecnologias; 

Análise e Desenvolvimento de Sistemas e Engenharia Elétrica. Verificamos, então, 

profissionais com um grau de diversidade em relação à formação acadêmica atuando no 

ensino de informática no IFRN- CI, conforme mostra a tabela 02. 
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Tabela 02: Formação dos Docentes do IFRN-CI na área de informática 

Professor Formação Inicial Pós-Graduação 

Professor A Ciência da Computação Mestrado Em Ciência da Computação 

Professor B 

Ciência da Computação Mestrado na área de Inteligência 

Artificial, Ciências da Informação e 

Tecnologias. 

Professor C Ciência da Computação Mestrado Em Ciência da Computação 

Professor D 
Tecnólogo em Análise e 

Desenvolvimento de Sistema Não Possui 

Professor E Engenharia Elétrica Não Possui 

Professor F Engenharia Elétrica Mestrado em Engenharia Elétrica 

Fonte: Elaborado pela autora, 2017 

 No que se refere ao tempo que esses profissionais atuam na área docente, seguem 

dados no gráfico 03. 

Gráfico 03: Tempo de Docência 

  

                   Fonte: Elaborado pela autora, 2017 

 

 Analisando o gráfico 03 acima podemos considerar que os docentes da área de 

informática do lócus investigado estão em uma etapa inicial da profissão docente, até 05 anos 

de atuação, haja vista ser uma área recente.  

 De acordo com o Portal da Câmara dos Deputados, o Brasil vem, desde o ano de 1993, 

tentando implantar, através de projetos de lei, a disciplina Informática no contexto escolar. O 
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que ainda não ocorreu. Segundo pesquisas, os cursos de Licenciatura em Computação e 

Informática começaram a fazer parte dos cursos de graduação do Brasil a partir do ano de 

1997. Segundo registros do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio 

Teixeira (INEP) em 2012, existem no país 88 cursos de Licenciatura em Informática. 

 De acordo com o PPC (Projeto Pedagógico do Curso) do curso superior de licenciatura 

em informática do IFRN, surgiu em meados de 2012, o que demonstrar ser uma área bastante 

recente em nossa região. 

 Esses professores atuam, em praticamente, todas as disciplinas específicas de 

informática dentro dos 3 cursos ofertados pela instituição nessa área. Podemos analisar quais 

disciplinas são de acordo com o curso e modalidade na tabela 03. 
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Tabelas 03: Disciplinas Lecionadas por docentes em Informática no IFRN-CI 

Modalidades de 

Ensino: 
Cursos: Disciplinas 

T
éc

n
ic

o
s 

In
te

g
ra

d
o
s 

 

Técnico de Nível Médio 

Integrado em Informática 

-Programação com Acesso a Banco de 

Dados; 

-Engenharia de Software; 

-Desenvolvimento Web; 

-Programação Orientada a Objetos; 

-Organização e Manutenção de 

Computadores; 

-Sistemas Operacionais de Redes; 

-Eletricidade e Eletrônica 

T
éc

n
ic

o
s 

In
te

g
ra

d
o

s 
n

a
 

M
o
d

a
li

d
a
d

e 
E

J
A

 

 

Técnico de Nível Médio 

em Manutenção e suporte 

em Informática 

- Informática Básica; 

-Instalação e Organização de 

Computadores; 

-Infra-Estrutura de Redes de Computadores; 

-Manutenção Básica de Computadores; 

-Manutenção de Fontes de Alimentação 

-Manutençãode Periféricos; 

-Sistemas Operacionais de Redes; 

-Eletricidade; 

-Eletrônica Analógica; 

-Eletrônica Digital 

 

T
éc

n
ic

o
 

S
u

b
se

q
ü

en
t

e 

 

Manutenção e suporte em 

Informática 

-Manutenção Básica de Computadores; 

-Manutenção de Fontes de Alimentação 

-Manutenção de Periféricos; 

 

G
ra

d
u

a
çã

o
 

 

Licenciatura em 

Informática 

-Banco de Dados; 

- Autoria Web; 

-Engenharia de Software; 

- Desenvolvimento de Jogos; 

-Algoritmo; 

-Manutenção de Computadores; 

-Programação Orientada a Objetos; 

-Programação Web; 

-Programação Multimídia; 

-Sistemas Operacionais de Redes; 

-Segurança da Informação; 

-Instalação e Organização de 

Computadores; 

-Eletricidade e Eletrônica Analógica; 

-Eletrônica Digital. 

 
Fonte: Elaborado pela autora, 2017 
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4.2 IDENTIFICAÇÃO DAS TICs 

O segundo bloco de perguntas está relacionado ao atendimento do objetivo identificar 

as principais TICs utilizadas no processo de ensino-aprendizagem da informática e se remete 

ao entendimento dos professores por TIC, sobre quais tecnologias educacionais utilizam em 

suas metodologias de ensino e quais são critérios de escolhas para o uso delas em suas 

disciplinas.  

Quando perguntado aos entrevistados o que eles entendem por TICs, as respostas, de 

certa forma, coincidem no sentido conceitual, conforme mostra a tabela 04 abaixo: 

Tabela 04: Definição de TIC pelos docentes em Informática no IFRN-CI 

Professores Definição de TIC 

Professor A 
Conjunto de infra-estrutura tecnológica e recurso que permite que 

possa trabalhar com informação e com redes de comunicação. 

Professor B 
Conjunto de ferramentas e recursos usados para facilitar a 

comunicação e compartilhar as informações. 

Professor C 

Tecnologias que se utilizam para informação e comunicação, ou 

seja, para passar a informação da computação e de outras áreas para 

as pessoas (alunos), tanto para ensinar como para o dia-a-dia. 

Professor D 

Conjunto de ferramentas, seja tecnologia em forma de objetos ou 

tecnologias abstratas, com relação a protocolo de uso que facilita a 

comunicação entre seres humanos. 

Professor E 

Conceito novo onde agrega a informação com a área das 

telecomunicações que está em transformação constante, difundindo 

assim a informação entre as pessoas. 

Professor F 
Recursos de envolve rede de computadores para gerenciar as 

informações 

Fonte: Elaborado pela autora, 2017 

Articulando e analisando as falas dos sujeitos à reflexões de alguns autores que 

argumentam sobre o que é TIC, veremos: 
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Silva (2010) conceitua a TIC como sendo todas as tecnologias que interferem e 

medeiam os processos informacionais e comunicativos dos seres. 

Vieira (2011) define as tecnologias de informação e comunicação, como uma área que 

utiliza a computação como um meio para produzir, transmitir, armazenar, acender e usar 

diversas informações. 

Mendes (2008) define Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) como um 

conjunto de recursos tecnológicos que, quando integrados entre si, proporcionam a automação 

e/ou a comunicação nos processos existentes nos negócios, no ensino e na pesquisa científica 

e etc. São tecnologias usadas para reunir, distribuir e compartilhar informações. 

Observamos que, no sentido conceitual, esses autores e os professores entrevistados 

seguem o mesmo raciocínio no tocante ao conceito sobre TIC, e conceituam que elas, 

consistem de todos os meios técnicos usados para tratar a informação e auxiliar na 

comunicação. 

Quando perguntamos aos entrevistados quais TICs eles utilizam ou já utilizaram em 

suas disciplinas, ou seja, para o ensino de informática, verificamos no gráfico 04 os ambientes 

interativos mencionados pelos professores: 

  Gráfico 04: Quais TICs utilizam 

 

Fonte: Elaborado pela autora, 2017 

 

O gráfico 04 mostra que 3 dos professores conhecem e já utilizaram a plataforma 

Moodle, a mais conhecida entre todos os professores entrevistados na instituição.Atualmente, 

esse software livre e gratuito é um dos mais utilizados pelas IES (Instituições de Ensino 
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Superior) do Brasil que oferecem cursos à distância e também pode ser utilizado como apoio 

ao ensino presencial (CARLINI; TARCIA, 2010).Esse software disponibiliza ferramentas que 

propiciam a comunicação entre os participantes do AVA, bem como ferramentas de 

publicação de conteúdo e gerenciamento das atividades online. Portanto, essa plataforma 

apresenta toda a estrutura administrativa, acadêmica bem como ferramentas de interação 

(DELGADO et al., 2008). 

Outro software para gerenciamento de conteúdos e atividades online é o Google 

Classroom, onde 2 dos entrevistados utilizam em suas disciplinas. O Classroom junta algumas 

ideias simples para facilitar a comunicação entre professores e seus alunos, assim como 

estimular o interesses dos estudantes pelos assuntos propostos a partir de atividades online. 

Com ele, os professores podem criar e receber tarefas, se organizar com a criação de pastas no 

Google Drive para cada uma das tarefas, e conversar em tempo real com seus estudantes – 

seja dentro ou fora da sala de aula. Os alunos também contam com uma funcionalidade 

equivalente, tendo seus arquivos organizados em pastas com os nomes das aulas. Em outras 

palavras, o Google Classroom é uma forma simples de compartilhar e corrigir tarefas e 

materiais para o ensino. 

Além dessas plataformas on-line que servem de suporte para organização de 

conteúdos e atividades, existem as plataformas direcionadas para disciplinas específicas na 

área de informática, como programação e autoria web. Dentre essas plataformas, há o Khan 

Academy e o Codecademy utilizadas por 2 dos professores entrevistados. O Codecademy é 

uma plataforma gratuita que ensina, de maneira interativa, diversas linguagens de 

programação e marcação, incluindo PHP, Python, JavaScript e HTML. As aulas do 

Codecademy são práticas: ao abrir uma lição, você terá acesso a uma página com instruções 

para escrever suas próprias linhas de código. O aluno, à medida que for completando lições, 

receberá pontos e medalhas como forma de incentivo. O software foi desenvolvido para se 

tornar uma ferramenta de fácil acesso ao mundo da tecnologia da informação e ensinar a 

prática de como desenvolver códigos; nele o aluno deve aprender o básico e posteriormente 

implantar e realizar pequenos projetos aplicando o conteúdo aprendido. O Codecademy se 

destaca pela interação com o usuário, deixando-o com tempo suficiente para se familiarizar 

com o conteúdo. Como recurso de ensino, o codecademy ajuda os instrutores/professores a 

ensinarem informática para seus alunos, e apresenta recursos como treinamento de 

professores; recursos de classe, onde poderá baixar planos de aula grátis; rastreamento de sala, 

onde o professor poderá acompanhar o desempenho individual dos seus alunos; e por último a 



36 
 

hora do código onde compartilham as experiências dos códigos com milhões de pessoas. Já a 

Khan Academy, que também é uma plataforma gratuita, ensina várias disciplinas, matemática, 

ciência, história e introdução a programação. Ela acredita que a tecnologia dever ser uma 

grande parceira de todos os professores, por isso, oferece ferramentas criadas especialmente 

para eles. Na sala de aula, o professor pode acessar o site e acompanhar o processo de 

aprendizado de cada aluno em tempo real, verificando quais aulas foram assistidas e quantos 

exercícios foram completados. Além disso, ela oferece desde cursos para formar educadores 

até ferramentas pedagógicas inovadoras com recursos especiais para quem quer ensinar. 

Outras TICs mencionadas pelos 3 dos professores são o Google drive e o edmodo, que 

são plataformas que auxiliam o professor no suporte ao gerenciamento de conteúdo e 

atividades e para comunicação e interação com os alunos. 

Em relação às quais critérios esses professores usam para escolher as TICs, vimos, 

dentre os que as utilizam, alguns critérios básicos, porém essenciais na escolha dessas 

tecnologias educativas, como mostra a tabela 05 abaixo: 

Tabela 05: Critérios de Escolha das TICs 

Professores Critérios de Escolha Motivos 

Professor A Planejamento 
Para que o uso dessas TICs seja 

proveitoso dentro da disciplina 

Professor B Não usa critérios 

Atualmente não faz nenhuma análise de 

qual TIC irá para determinado 

conteúdo. 

Professor C Planejamento 
Para saber se as TICs vão se adequar ao 

conteúdo da disciplina. 

Professor D 

Usabilidade,                                                                                          

Engajamento,                      

Feedback 

Se vai ser de fácil uso, independente 

das circunstâncias; se vai se encaixar 

com sua metodologia; se vai dar um 

retorno do ritmo dos alunos. 

Professor E e F Não usa critérios 
Porque não utiliza TICs em sua 

disciplina 

Fonte: Elaborado pela autora, 2017 
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De acordo com a tabela 05, verificamos que o planejamento se torna algo importante 

para se escolher quais tecnologias educativas vão usar em suas disciplinas. Os professores A e 

C explicitaram na entrevista que, particularmente, é difícil inserir no decorrer do semestre 

uma TIC, porque, de repente, não possa ser tão proveitoso. Então, tenta-se organizar no início 

na disciplina que vai ministrar e pensa se aquela disciplina tem algum recurso tecnológico, 

que não seja necessariamente projetor, que já são mais usuais, procura um recurso tecnológico 

que possa auxiliar sua disciplina. Assim, tenta encaixa no seu planejamento, como irá usar 

essa ferramenta, se vai ser ou não inviável, se vai ter infra-estrutura, se não vai dar tempo 

aplicar. Enfim, tenta ver o perfil da turma, analisar o conteúdo, ver se ele tem suporte a uma 

determinada plataforma que possa ajuda, e por último, ver se essa plataforma será vantajosa e 

planeja como irá utilizá-la no conteúdo. 

O professor D, quando escolhe a ferramenta, analisa de acordo com a usabilidade, se 

vai ser fácil de utilizar, independente das circunstâncias, porque a usabilidade se torna 

essencial. Para isso ele se questiona: se o aluno tiver internet lenta ele consegue utilizar a 

plataforma? Se seu computador não for potente ele irá conseguir utilizar a plataforma? Se usar 

o celular irá conseguir acessar a plataforma? Portanto, são questões que devem ser 

respondidas de imediato. E o outro critério é em relação ao grau de engajamento que a 

ferramenta proporciona. Essa ferramenta tem esse potencial de engajamento na turma? Se a 

ferramenta tiver uma boa usabilidade e não tiver um grau de engajamento alto não terá 

retorno, pois em geral seu público discente é de jovens do ensino médio e jovens adultos no 

superior. Outro ponto de análise é o feedback em relação ao ritmo dos alunos. A ferramenta 

tem que ter uma área de feedback pro docente que possa ver se os alunos estão praticando, 

qual o ritmo, qual deficiência eles tem, o que eles já viram e o que não viram. Assim, poderá 

saber qual o ritmo serão as suas alunas, se a turma está num ritmo médio, o professor irá 

conseguir identificá-lo e, assim, planejar com mais exatidão suas aulas. 

Já os professores B, E e F não utilizam critérios para escolher as TICs. O professor B 

não faz esse estudo de planejamento em função do conteúdo específico em relação a qual 

ferramenta vai utilizar. Enquanto o professor E e F não utiliza TICs em suas disciplinas, pelo 

fato dessas serem direcionadas à área técnica e que envolve mais cálculo respectivamente, e 

não tem conhecimento de alguma ferramenta que possa lhe auxiliar em relação ao conteúdo 

de suas disciplinas. 
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4.3 PROCESSO DE USO DAS TICs 

O terceiro bloco de perguntas está relacionado à como os professores utilizam as TICs 

no ensino da área e quais são as visões acerca desse uso. Mediante as respostas percebemos 

que essa utilização caminha para dois vieses: o primeiro para organização de conteúdo e 

comunicação com os alunos, e o segundo como forma de acompanhar o desenvolvimento do 

aluno, como veremos na tabela 6 abaixo: 

 

Tabela 6: Como usam as TICs 

PROFESSOR COMO UTILIZA AS TICS NO ENSINO 

Professor A 
Organização do Conteúdo e Comunicação 

Acompanhar o Desempenho dos Alunos 

Professor B Organização do Conteúdo e Comunicação 

Professor C Organização do Conteúdo e Comunicação 

Professor D Acompanhar o Desempenho dos Alunos 

Professor E Não Utiliza TICs 

Professor F Não Utiliza TICs 

 
 Fonte: Elaborado pela autora, 2017 
[ 

 

 

 

Pela tabela acima, podemos perceber que 3 dos professores utilizam as TICs para 

conseguir organizar, por exemplo, entrega de atividades e conteúdo, discussão entre as 

turmas, debates, comunicação com a turma, simulando uma sala virtual (ou seja, a sala de aula 

física consegue ser elevada a um nível virtual), dessa maneira consegue manter o acesso a 

essa turma em qualquer lugar. Isso acaba trazendo uma dinamicidade maior, e uma 

organização maior para disciplina. Embora isso não afete diretamente o conteúdo, mas essa 

organização permite com que o professor comece a se preocupar mais com o conteúdo do que 

como a turma vai se organizar, como vai ter mais acesso aos trabalhos. Consegue ter uma 

plataforma que organize isso para o professor, ou pelo menos que te ajude a organizar. Isso é 

feito pelas seguintes plataformas: Google Classrrom, Moodle, edmodo, Google drive entre 

outras. 
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Já em relação ao desenvolvimento e o desempenho do aluno em uma disciplina 

específica, é feita através das plataformas Khan Academy e Codecademy, que são 

direcionadas ao ensino de programação, apenas 2 dos professores a utilizam para acompanhar 

o desenvolvimento dos seus alunos. Essas plataformas dão aos alunos explicação de cada 

assunto específico e paralelo a isso eles podem fazer as atividades, e o professor pode 

acompanhar o progresso de cada aluno. Contudo, apesar da praticidade e agilidade dessas 

tecnologias educacionais, vimos também que há professores (2) que não as utilizam pelo fato 

de sua área não possuir tais tecnologias; haja vista que são matérias direcionadas a parte 

técnica, como por exemplo, manutenção de computadores e eletrônica. Entre esses 

professores, há aqueles que usam a praticidade das redes sociais, tais facebook e whatsapp, 

para se comunicar com os alunos. São usadas apenas a cargo de dúvidas pequenas, pois 

prefere a interação aluno-professor presencialmente, por se tratar de disciplinas que envolvam 

muito cálculos. 

O ensino com recurso das TIC parece possuir benefícios tanto para alunos quanto para 

professores, representando um aumento da motivação e da responsabilização, a consistência 

na planificação e um feedback mais personalizado. Nesse contexto, em que a comunicação e 

interação professor-aluno fluem mais facilmente, o professor “deixa de ser o detentor do saber 

e transmissor de conteúdos, passando a ser o facilitador, aquele que estimula nos alunos a 

cultura de produzir e debater ideias”. (RIBEIRO, 2008, p.7) 

Vimos que estes professores utilizam as TICs em seu ensino em diversas maneiras. 

Mas para isso, é preciso pensar como incorporá-la no dia a dia das suas aulas de forma 

efetiva. Em seguida, é preciso levar em conta a construção de conteúdos inovadores, que 

usem todo o potencial dessas tecnologias educacionais. 

 E quais são suas visões em relação ao uso dessas tecnologias da informação e 

comunicação dentro de sua metodologia de ensino? Analisando os relatos dos professores, 

elencamos categorias para melhor análise, a saber: melhor diagnóstico; participação dos 

alunos; rendimento; retorno das atividades; nenhuma ou não sabe. A partir desses pontos e 

analisando as respostas, formulamos o gráfico 05 abaixo: 
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   Gráfico 05: Percepção acerca do uso das TICs 

  

Fonte: Elaborado pela autora, 2017 

 Observamos, dentre as visões acerca do uso das TICs no ensino, que 3 dos professores 

perceberam uma melhor participação dos alunos em suas disciplinas. Esses professores 

argumentaram que se utilizasse de aulas apenas tradicionais, expositivas, numa turma de 30 a 

40 alunos, sem nenhuma tecnologia, os alunos que estariam num nível mais avançados 

ficariam entediados, não iriam aprender o conteúdo, iriam possivelmente se distrair causando 

a distração generalizada da turma e por fim se desmotivando. E com o uso dessas TCIs, 

especificamente as direcionadas para acompanhar o desempenho dos alunos e ministrar 

conteúdos, enxergaram entusiasmo na turma, curiosidade em querer usar, em praticar tais 

tecnologias, e consequentemente gerava mais participação da turma nas aulas. 

 Gerenciar uma turma com 30 a 40 alunos, que é normal no ensino médio, por 

exemplo, é às vezes complicado, e essas plataformas tornam mais fáceis a comunicação, o 

compartilhamento, o professor consegue ter uma análise de quais alunos estão mais com 

dificuldades, em quais pontos são essas dificuldades, e o que falta para eles chegarem ao nível 

dos demais alunos; assim analisa o desempenho individual por meio de um diagnóstico 

proporcionado pelas plataformas, avaliando mais de perto individualmente cada aluno. Não é 

algo definitivo, mas um bom indicativo sobre o perfil e desenvolvimento de cada aluno. E 

isso foi observada, também, por 3 dos professores entrevistados. 

 Na categoria “rendimento”, 02 professores observaram um aumento no desempenho 

dos alunos. Esses professores utilizaram as plataformas Khan Academy e Codecademy, que 

trabalham com os conteúdos, exercícios e desafios, promovem interação com os alunos, e 
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fazem com que eles pratiquem no seu próprio ritmo. Além disso, com essas plataformas on-

line, os professores podem atribuir pontos extras para quem completar os exercícios e 

desafios. Embora saibam que a nota não é o que mais importa, mas atribuir nota de certa 

maneira faz com que os alunos fiquem mais atentos e participativos, assim seu rendimento 

melhoraram bastante. 

 Já em relação à categoria “retorno das atividades”, foi mencionado por 02 dos 

entrevistados. Esse retorno se torna mais fácil e ágil por intermédio das plataformas que tem 

como objetivo principal organizar o conteúdo, tais como o Google Classroom, Moodle e 

edmodo. Com elas eliminam a entrega de atividades em papel, consegue definir uma data de 

entrega e o professor não precisa necessariamente está na instituição para receber as 

atividades; tudo feito de forma virtual. 

 Apenas 02 dos entrevistados não obtiveram nenhuma percepção em decorrência que 

não se utilizam das tecnologias educativas em suas disciplinas, por não terem conhecimento 

de quais TICs possam dar apoio a suas disciplinas. 

Nesta linha de raciocínio, Kenski (2002) considera que a motivação dos alunos pode 

aumentar quando o professor constrói um clima de confiança, abertura e cordialidade, o que, 

em última instância, depende do modo como as tecnologias são percebidas e usadas. Portanto, 

não se trata apenas de dizer que incorporou e faz parte do seu cotidiano; é preciso muito mais: 

o professor tem de estar aberto para pensar processos totalmente diferentes de construção do 

conhecimento. 

 

4.4 CONTRIBUIÇÕES DO USO DAS TICs 

 

O quarto bloco de entrevista irá abranger quais contribuições o uso das TICs 

proporciona a aprendizagem da informática e quais mudanças ocorrem no processo de 

aprendizagem através dessas TICs. 
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Gráfico 06: Contribuições com o uso das TICs 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora, 2017 

De acordo com o gráfico acima, 3 dos professores entrevistados afirmam que 

obtiveram como contribuição do uso das TICs alunos mais participativos nas aulas, ou seja, 

deixa de ser sujeitos passivos, características do modelo tradicional e passa ser mais ativos, 

consequentemente gera alunos mais autônomos. Conforme esses professores quando passam a 

utilizar as tecnologias educativas vê-se um comportamento diferente, um estímulo maior para 

os estudos, na própria maneira como eles fazem perguntas durante as alunas. Há um novo 

perfil de estudantes, mais participativos, atentos, e principalmente ativos. Essas tecnologias 

também podem favorecer o desenvolvimento da autonomia, pois permitem que os alunos 

possam progredir por meio das atividades no seu próprio ritmo. 

 Outra contribuição apontada por 2 dos entrevistados foi o aumento da criatividade e do 

espírito de pesquisador dos alunos. Esses professores apontam que com o uso dessas 

tecnologias eles conseguiam estimular a criatividade do aluno, propondo atividades que 

desperte o seu interesse e curiosidade, e vá de encontro com suas expectativas. Por meio dos 

desafios e atividades propostas pelas plataformas, despertavam-se nos alunos o espírito de 

pesquisador. De acordo com Figueiredo (1998), num mundo inundado de informação, aquilo 

a que prestamos atenção não são conteúdos, mas sim os contextos. Por esse motivo, o aluno a 

partir do momento que adentrar no ciberespaço irá querer cada vez mais pesquisar e saber o 

porquê de várias questões, consequentemente desperta o seu lado pesquisador. 

Apenas um dos professores apontou como contribuição uma interação teoria e prática 

com o uso dessas TICs. De acordo com ele às vezes dando muita teoria os alunos não 
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conseguiam acompanhar essas teorias e aplicá-las, por outro lado se os alunos apenas praticar 

não vai obter resultados, porque eles vão ter poucos subsídios, e por isso ter uma plataforma 

onde englobe teoria e prática vai ajudar muito. Houve mais acompanhamento dos alunos e 

percebeu que eles conseguiam conciliar teoria e prática de uma maneira mais eficiente. Isso é 

proporcionado pelas plataformas Khan Academy e Codecademy, cujo objetivo é acompanhar 

o desenvolvimento do aluno, que apresenta um ambiente de programa de estudos, aonde os 

alunos vão acompanhando o conteúdo e logo depois praticam o que foi dito anteriormente, 

dessa forma vai ocorrendo essa interação teoria-prática. 

Nesse sentido, a inserção da TIC na educação contribui para o processo de ensino e 

aprendizagem, pois promove e facilita a interação entre o conhecimento e a construção da 

autonomia. Portanto o uso dessas tecnologias educativas é uma ferramenta significativa, uma 

vez que diversifica a prática pedagógica do professor em sala de aula, estimulando 

consequentemente o interesse e a participação do aluno, melhorando a aprendizagem.  

Segundo Amaral (2008), o processo de construção do conhecimento exige um novo 

papel para o professor: o de mediador da aprendizagem. Segundo ela, a mediação pedagógica 

demanda do professor abertura para o novo, flexibilidade, atitude reflexiva e crítica sobre sua 

prática pedagógica e entende que a mediação se concretiza com apoio de constantes 

recriações de estratégias de ensino-aprendizagem, tendo as TICs fortes aliadas para 

desenvolver suas propostas. Atuar como mediador pedagógico em AVAs não é uma tarefa 

simples. Exige competências e habilidades diversas que permitem compreender que o sujeito 

da ação educativa é o aluno. 

Na mesma linda de raciocínio, Cavalvante (2012) argumenta que os professores 

precisam aprender a manusear as TICs e ajudar os alunos. Mas para tanto, precisam usá-las 

para educar, saber de sua existência, aproximar-se das mesmas, familiarizar-se com elas, 

apoderar-se de suas potencialidades, e dominar sua eficiência e seu uso, criando novos saberes 

e novos usos, para assim poderem estar no domínio das mesmas e poderem orientar seus 

alunos a “lerem”, “escreverem” e aprender com elas. 
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                     Gráfico 07: Mudanças no Processo de Ensino com o uso das TICs 

 

Fonte: Elaborado pela autora, 2017 

 

Em relação às quais mudanças no processo de ensino essas TICs proporcionam, 

vimos, de acordo com o gráfico 07, que 4 dos professores que usam essas tecnologias 

presenciaram uma maior agilidade dos alunos no que se refere à parte prática, já que dentro 

desses ambientes interativos eles conseguiam colocar em prática de forma mais rápida o que 

aprendiam tanto em sala de aula, quanto pela própria plataforma. E na área de sistemas ter 

acesso a um conteúdo a um conhecimento e colocar rapidamente em prática, torna-se 

importante. 

Com o uso das TICs consegue-se otimizar tempo e espaço na sala de aula. Tal 

pensamento é admitido também por MORAN (2003, p. 59) ao afirmar que com as TICs: "o 

presencial se virtualiza e a distância se presencializa”. Essa afirmativa foi apontada por 2 dos 

docentes entrevistados, que argumentam que a partir do momento que passaram a usar esses 

ambientes interativos seu trabalho fica muito mais eficiente, rápido e prático quando forem 

usadas na elaboração de suas aulas e, também, em sala de aula. 

Vale destacar que, o professor que pretende trabalhar utilizando o espaço virtual 

precisa entender que seu papel é o de promover a aprendizagem e a autonomia assistida ao 

aluno, à criação de um espaço de colaboração e criatividade. Assim, é preciso entender que a 

utilização de tecnologias digitais de comunicação e informação, da mesma forma que a 

utilização de outros recursos pedagógicos, exige planejamento e organização de forma 
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integrada e não isolada, ou seja, o professor, ao elaborar suas aulas, deve integrar os diferentes 

recursos disponíveis no ambiente virtual de aprendizagem em diferentes momentos de seu 

planejamento; deve planejar o tempo de presença física em sala de aula e o tempo de 

aprendizagem virtual, visando uma aprendizagem mais efetiva e significativa. Para isso, deve-

se levar em conta a especificidade do alunado, tais como a sua condição econômica, o tempo 

disponível para o estudo, o seu acesso à tecnologia e o seu nível de fluência tecnológica. 

Assim, o professor deve escolher as mídias mais adequadas para promover a construção do 

conhecimento, tanto em ambientes de aprendizagem presenciais como a distância. 

 Os dados do gráfico 07 apontam, ainda, que 2 dos professores perceberam, como 

mudança no processo de ensino, uma maior interatividade entre professor-aluno e aluno-

aluno. O educador além de estar ensinando pode criar um efeito benéfico de troca com seus 

discentes, pois muitas vezes o professor estará em constante aprendizado com seus alunos, 

percebendo que as tecnologias além de facilitadoras do ensino, podem trazer um efeito de 

aproximação dos alunos para com ele dentro de sala de aula, criando-se assim alunos mais 

colaborativos em sala, fazendo com que um currículo formal e impessoal passe a ser um 

currículo de exploração viva e de grande empolgação por parte dos alunos. 

E apenas um, conforme o gráfico 07 aponta uma maior dinamicidade como mudanças 

proporcionadas pelo uso das TICs em seu processo de ensino. Além da motivação o docente 

tem em mãos inúmeras possibilidades de apresentar seu conteúdo programático, em outros 

ângulos e perspectivas, fazendo com que um conteúdo abstrato se torne um conteúdo palpável 

e de fácil entendimento, além de poder inserir os alunos em realidades diferentes vividas por 

eles, tornando mais dinâmico seu processo de ensino. 

 Portanto, as TIC possibilitam a adequação do contexto e as situações do processo de 

aprendizagem às diversidades em sala de aula. Essas tecnologias fornecem recursos didáticos 

adequados às diferenças e necessidades de cada aluno. As possibilidades constatadas no uso 

das TIC são variadas, oportunizando que o professor apresente de forma diferenciada as 

informações. Por meio delas, disponibilizamos da informação no momento em que 

precisamos, de acordo com nosso interesse. 
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4.5 DIFICULDADES NO USO DAS TICs 

O quinto e último bloco de perguntas analisa quais as principais dificuldades 

observadas no uso das TICs no processo de ensino de informática e se existe algum aspecto 

negativo em relação ao seu uso dentro do processo ensino e aprendizagem. 

Tabela 06: Dificuldades no uso das TICs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Fonte: Elaborado pela autora, 2017 

 

A tabela 06 mostra as principais dificuldades apontadas pelos professores com relação 

ao uso das TICs. O professor A afirma que a plataforma em si é simples. Tiveram algumas 

dúvidas de como acessar, de como gerar o login, mas em relação à própria plataforma não 

houve dificuldades. “Há algumas dificuldades, nem tudo são flores”. Por mais que seja um 

auxílio para o professor, houve momentos que na própria plataforma apareceu erros que os 

alunos perceberam e recorreram ao professor. Pequenos detalhes, como configuração, porém 

menos importante por serem detalhes técnicos; nenhuma dificuldade relevante. Mas no 

processo ensino aprendizagem, os alunos precisam dar um impulso próprio para aprenderem a 

Professores Dificuldades no uso da TIC 

Professor A Não viu nenhuma dificuldade relevante 

Professor B Acesso a Internet 

Professor C Limitações 

Professor D Não viu nenhuma dificuldade relevante 

Professor E Limitações 

Professor F Impessoalidade 
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usar a plataforma, está disposto a querer usá-la, não parecer que seja uma imposição, e tomar 

cuidado para que essa plataforma não vire a aula propriamente dita. Senão viraria um curso de 

EAD. O importante é que o professor tenha a visão de não usar as plataformas para substituir 

sua aula, e fazer um planejamento para ver em que momento elas vão poder entrar na sua 

disciplina. 

O professor B aponta como uma possível dificuldade o acesso a internet, já que essas 

plataformas, seja para auxiliar o professor na organização dos conteúdos e da turma, seja para 

acompanhar o desempenho dos alunos, precisa ter acesso a internet para que ocorra a 

alimentação das mesmas. Então, ele se preocupa se os alunos vão ter esse acesso para não 

prejudicá-los. Porém, até o momento não presenciou nada que atrapalhasse o percurso de suas 

disciplinas. 

O professor C e E apontam que as principais dificuldades de usar as tecnologias 

educativas em suas disciplinas é a limitação, em decorrência da falta de tecnologia no ponto 

de vista metodológico e didático para a disciplina de manutenção. Se existe alguma 

ferramenta, será adaptativa para a área de manutenção.  

O professor D não viu nenhuma dificuldade relevante, nem no uso das plataformas 

nem para com o processo de ensino e aprendizagem. Pois nas primeiras aulas já era 

apresentadas as plataformas aos alunos, e com o tempo as dúvidas que iriam surgindo ia 

sendo resolvidas com a prática e até mesmo perguntando ao professor ou aos próprios 

colegas. Para esse professor houve mais vantagens do que desvantagens.  

O professor F, por mais que não tenha a prática do uso das TICs em suas disciplinas, 

por serem direcionadas a técnicas e envolve bastantes cálculos, acredita que tratá-las por meio 

de computador, internet ou afins, não se tornaria tão eficaz quanto tratadas pessoalmente, 

então aponta como possível dificuldade a impessoalidade. 

Portanto, não há aprendizagem mais significativa se não houver organização na 

implantação das TICs no ensino. As vantagens de se utilizar essas tecnologias como 

ferramenta pedagógica são estimular os alunos, dinamizar o conteúdo, e fomenta a autonomia 

e a criatividade. As desvantagens talvez apareçam, quando não houver organização e 

capacitação dos profissionais envolvidos, assim formando alunos desestimulados, sem senso 

crítico. 
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Com relação se existem aspectos negativos com o uso das TICs no processo de ensino 

e aprendizagem de informática, as respostas para essa questão foram bem diversificadas. 

Destacaremos as mais representativas na configuração das respostas. 

Há aspectos negativos: 

“Sim, claro. Se antes de usar o professor não testar essas plataformas, não a conhecer por 

dentro e assim formar sua opinião, não haverá pontos positivos. Deve-se te um planejamento 

adequado para usá-las.” (professor A) 

“Para suporte não ver nenhuma desvantagens, pois é uma evolução da organização.” 

(professor B) 

“Sim, existem aspectos negativos, principalmente quando o professor não sabe escolher a 

tecnologias para utilizar em um determinado assunto.” (professor C) 

“Apresentam muita parte prática, como exercícios, vídeos, tutoriais. Mas a parte de 

conceituação, exercícios baseados em problemas, que requerem um contexto, falta.” 

(professor D) 

“Deve sim haver pontos negativos que envolvem a má utilização, o desconhecimento para 

aplicar tais ferramentas de modo efetiva” (professor E) 

“Sem respostas” (professor F) 

Dentre essas afirmativas, podemos perceber que os professores “A” e “C” apontam 

que os aspectos negativos que venham ocorrer no uso dessas tecnologias estão relacionados a 

um mau planejamento; às vezes escolher uma tecnologia que não seja adequada ao assunto 

pode gerar efeitos contrários do que se deseja, e não gere um retorno para o aprendizado. O 

professor “B” não enxerga pontos negativos no uso das TICs no processo de ensino de suas 

disciplinas; ele se auto-intitula de “tecnófilo2”, uma pessoa que é entusiasta da tecnologia 

emergente, por esse motivo não ver desvantagens no seu uso. O professor “D” argumenta que 

essas tecnologias não trazem um embasamento teórico suficiente para elevar potencialmente a 

aprendizagem dos alunos. Ai entra a intervenção dos docentes, mediando essa relação do uso 

das TICs no contexto de suas aulas, por que senão os alunos ficam habilidosos na técnica, mas 

não dominam o conhecimento de forma geral. O professor “E” já aponta como aspectos 

negativos a má utilização das tecnologias em sala de aula. Isso poderá comprometer o 

                                                           
2Tecnofilia é um neologismo, formado pela aplicação do radical grego -filia (=amizade, proximidade) à palavra tecnologia, e designa um 

comportamento de adesão, geralmente acrítica, às inovações tecnológicas. 
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andamento do ensino se não houver um treinamento, um estudo para que essas tecnologias 

sejam bem utilizadas dentro da sala de aula, sempre visando aumentar o potencial da 

aprendizagem dos alunos. Finalizando com o professor “F” que não elencou pontos negativos 

pelo fato de não utilizar nenhuma tecnologia educativas em suas aulas. 

Na tabela 07 abaixo, exemplificam-se os pontos positivos e negativos, do uso das 

tecnologias de informação e comunicação, inseridas no âmbito educacional, de acordo com 

alguns estudiosos, dentre eles Moran (2007), Barreto (2004), Santos (2010), como forma de 

subsídio. 

Tabela 07: Aspectos positivos e negativos das TICs no âmbito educacional 

Aspectos Positivos Aspectos Negativos  

Permite que o professor mostre várias formas de 

captar e mostrar o mesmo objeto, representando-

o sob ângulos e meios diferentes: pelos 

movimentos, cenários, sons, integrando o 

racional e o afetivo, o dedutivo e indutivo. 

Há facilidade de dispersão. Muitos alunos se 

perdem no emaranhado de possibilidades de 

navegação. Não procuram o que está 

combinado deixando-se arrastar para áreas de 

interesse pessoal. 

Facilita a motivação dos alunos, pela novidade e 

pelas possibilidades inesgotáveis de pesquisa. 

Necessita-se de uma forte dose de atenção do 

professor, pois diante de tantas possibilidades 

de busca, a própria navegação se torna mais 

sedutora do que o necessário trabalho de 

interpretação. 

O professor consegue com que o aluno 

desenvolva a aprendizagem cooperativa, a 

pesquisa em grupo, a troca de resultados. A 

interação bem sucedida aumenta a aprendizagem. 

Em alguns casos há uma competição excessiva, 

monopólio de determinados alunos sobre o 

grupo, fazendo se necessário uma maior atenção 

pelo professor para esses casos. 

Oferece meios de atualizar rapidamente o 

conhecimento, estender os espaços educacionais, 

ampliar oportunidades onde os recursos são 

escassos. 

Alguns docentes apontam as tecnologias 

educacionais, como gerador de algum mal-estar, 

como o medo de sua substituição pela máquina. 

A oportunidade de estar em contato, ainda que 

virtual, com comunidades de outros estados ou 

até mesmo país, pode facilitar os jovens a 

entender e aceitar realidades, culturas e modo de 

viver diferentes dos seus. 

Alguns docentes acreditam que, utilizando as 

tecnologias nas suas aulas, eles podem perder o 

controle da situação, já que os estudantes 

podem ter acesso prévio ao material a ser 

estudado. 

Mudar a ênfase de um currículo formal e 

impessoal para exploração viva e empolgada por 

parte dos estudantes. 

A grande dificuldade do docente é a 

reconstrução da sua prática pedagógica, 

principalmente quando os pressupostos 

educacionais que orientam o uso do computador 

são diferentes da concepção de ensino e de 

aprendizagem do partilhado na escola. 
Fonte: (Barreto, 2004; Moran 2007; Santos, 2010). 
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Dentre os pontos negativos elencados por esses autores, na tabela 07 acima, não foram 

pontos apontados pelos professores entrevistados. Por exemplo: em relação à dispersão da 

turma, tiveram professores que acreditam que outras tecnologias, tais como redes sociais 

(facebook), geram mais dispersão do que o uso das tecnologias educativas. Os professores 

têm a visão de que essas tecnologias não vão substituí-los, nem perder o controle da situação, 

desde que faça um planejamento para ver em que momento elas vão poder entrar em suas 

disciplinas, de modo que não sobressaia a aula propriamente dita. 

Deve-se ter atenção que apenas as tecnologias em sala de aula, não irão trazer o 

ensino-aprendizagem para o aluno, o professor deve estar sempre junto com seus alunos, 

verificando o que está acontecendo, que informações eles estão coletando, se realmente eles 

estão fazendo pesquisas satisfatórias e depois disso traduzir todas essas informações coletadas 

pelo seu alunado em conhecimento. 

Portanto, as vantagens são maiores do que as desvantagens, desde que consiga inseri-

las no planejamento da maneira adequada. 

Em suma percebe-se que as tecnologias educacionais trazem um efeito benéfico para 

sala de aula e para os alunos, se o docente estiver familiarizado com as tecnologias e estiver 

capacitado para trabalhar com elas, fazendo com que seu alunado se torne cada vez mais 

questionador, participativo e que tenha a vontade de aprender. Pois, o grande propósito de um 

educador não é apenas usar novas metodologias em sala de aula, e sim um propósito muito 

maior, que é aliar essas metodologias para seus alunos, para que essas metodologias se tornem 

realmente significantes, fazendo com que todos os conteúdos trabalhados tenham uma 

assimilação por parte dos alunos. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Nos dias atuais, a tecnologia é uma realidade que traz inúmeros benefícios e, quando 

incorporada ao processo de ensino-aprendizagem, proporciona novas formas de ensinar e, 

principalmente, de aprender, em um momento no qual a cultura e os valores da sociedade 

estão mudando, exigindo novas formas de acesso ao conhecimento e cidadãos críticos, 

criativos, competentes e dinâmicos. 

Entretanto, é necessário saber usufruir desses recursos, fazendo com que eles 

contribuam para a melhoria da qualidade do processo de ensino-aprendizagem e não seja 

utilizada simplesmente como uma nova forma de ensinar, mantendo as mesmas metodologias 

de ensino. 

O objetivo geral desta pesquisa é analisar como os professores de informática do IFRN 

utilizam as TICs no processo ensino-aprendizagem. O diferencial deste trabalho esta na 

possibilidade do professor usar em um mesmo ambiente várias arquiteturas pedagógicas com 

abordagens e recursos digitais diferentes para facilitar a aprendizagem de informática. 

Vimos que o acesso a essas ferramentas estimula o aluno a ampliar suas informações e 

desenvolver sua criatividade, o espírito crítico e reflexivo, e tudo isso é induzido pelo 

mediador pedagógico, quando este compreende a real função metodológica de utilização das 

TICs no processo de aprendizagem.  

Conforme as análises dos dados e observações realizadas no ambiente, é perceptível 

que - com as ferramentas e funcionalidades apresentadas- os alunos podem progredir por meio 

das atividades no seu próprio ritmo, além de serem motivados a continuarem no ambiente por 

meio de pontos e medalhas. Essas ferramentas também podem favorecer o desenvolvimento 

da autonomia, imprescindível para a emancipação do sujeito por meio de uma participação 

ativa do estudante na plataforma transformando-o em um dos sujeitos principais de sua 

própria aprendizagem. Assim, tanto a Khan Academy quanto o Codecademy, podem ser 

ferramentas do interesse do professor para ajudar os alunos a assumirem o controle de seu 

próprio aprendizado, especialmente quando eles não tiverem acesso a um tutor em todos os 

momentos e, principalmente acompanhar o aluno em seu desenvolvimento. Já o Moodle, o 

Google Classroom e as demais tecnologias educativas são plataformas que auxiliam o 

professor na organização dos conteúdos e tarefas e na comunicação com os alunos. 
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Sendo assim, esses ambientes de aprendizagem virtual tem se tornado um dos 

pioneiros em aprendizagem digital, transformando a maneira de aprender e ensinar, 

transformando também a sociedade em que vivemos e ressignificando os processos de ensino 

e aprendizagem em algo menos ortodoxo. 

Contudo, percebemos, mediante a pesquisa, que as técnicas só poderão colaborar para 

o desenvolvimento das pessoas quando empregadas numa perspectiva de aprendizagem, em 

que o aprendiz seja o centro do processo, que se realize num clima de confiança e parceria 

entre alunos e professor, que estão unidos na proposta de aprendizagem colaborativa. 

Por fim, a partir das análises descritas anteriormente, é possível concluir que as redes 

Khan Academy e Codecademy, assim como as demais tecnologias educativas aqui abordadas 

na pesquisa, não pretendem ser a salvação da educação ou uma forma definitiva de ensinar e 

aprender, mas ambientes que podem ser utilizados tanto para auxiliar a aprendizagem para o 

próprio estudante como um recurso pedagógico para o docente. É preciso pensar nelas como 

uma ampliação da metodologia pedagógica e como ferramenta que dará suporte ao educador 

de trabalhar de maneiras diferentes (e talvez inovadoras) um conteúdo que seja de difícil 

assimilação para os alunos. 

É preciso compreender que a ferramenta tecnológica não é ponto principal no processo 

de ensino e aprendizagem, mas um dispositivo que proporcionaliza a mediação entre 

educador, educando e saberes escolares, mas é preciso ir além de incorporar o novo 

(tecnologia) ao velho. Sendo assim, temos que entender que, a inserção das TICS no ambiente 

educacional, depende primeiramente da formação do professor em uma perspectiva que 

procure desenvolver uma proposta que permita transformar o processo de ensino em algo 

dinâmico e desafiador com o suporte das tecnologias. 

Segundo Moran (2012), o professor é mais importante do que nunca nesse processo de 

inclusão das TICs na educação, pois ele precisa se aprimorar nessa tecnologia para introduzi-

la na sala de aula, no seu dia a dia, da mesma forma que professor, que um dia, introduziu o 

primeiro livro em uma escola e teve de começar a lidar de modo diferente com o 

conhecimento – sem deixar as outras tecnologias de comunicação de lado. Continuaremos a 

ensinar e a aprender pela palavra, pelo gesto, pela emoção, pela afetividade, pelos textos lidos 

e escritos, pela televisão, mas agora também pelo computador, pela informação em tempo 

real, pela tela em camadas, em janelas que vão se aprofundando as nossas vistas. 
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É esperada do professor a competência de usar as TICs como ferramentas de busca e 

construção do saber e não como ferramentas de conclusão do conhecimento, pois esse é papel 

do professor. Essas tecnologias não substituirão o importante papel do professor, bem como 

não diminuirão o seu esforço em buscar aprender cada vez mais: elas trazem novas formas de 

se chegar ao conhecimento, este por sua vez mais prazeroso, interativo e transversal.  

No que cerne efetivamente a uma análise concreta de como as TICs podem ser 

utilizadas no processo de ensino-aprendizagem, não há ainda uma clareza suficiente por parte 

dos professores. Em algumas perguntas eles se focam de uma maneira mais técnica sobre as 

ferramentas; quando há menção da questão do processo de ensino e aprendizagem eles se 

remetem muito ainda a questão da dinamicidade da aula, do retorno de atividade. Ainda há 

uma carência, mesmo em se tratando de professores da área, em uma busca e clareza maior 

sobre como as TICs podem efetivamente ser utilizadas no processo de mediação pedagógica 

no ensino de informática. 

Por conseguinte, também destacamos a necessidade de acompanhamento aprofundado 

de outras ferramentas e funcionalidades ofertadas pelas tecnologias educativas. Também seria 

pertinente, principalmente, se fosse acompanhada no seu total funcionamento com os 

determinados grupos de usuários, como os alunos, já que consequentemente poderia haver 

uma melhor verificação da adesão de tais tecnologias aos propósitos educacionais. 

Para além desses estudos, constatamos que as considerações elencadas, constituem-se 

como um esforço em analisar o uso das TICs no processo de ensino e aprendizagem de 

informática na visão docente, e se configura como potenciais subsídios, incentivando 

possibilidades para outros estudos que poderão explorar com maior profundidade esses 

elementos propostos. 
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ANEXO 01 

 

ROTEIRO DE ENTREVISTA 

 

BLOCO 1 - DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PARTICIPANTE 

 

Nome: 

___________________________________________________________________________

(o nome não será identificado na pesquisa) 
 

Formação: ________________________________________________________________ 

 

Cursos que leciona: _________________________________________________________ 

 

Disciplina(s) que costuma lecionar:_____________________________________________ 

  

Série(s)/ano(s): ____________________________________________________________ 

 

Quanto tempo tem de docência na área: _________________________________________ 

 

 

BLOCO 2 - IDENTIFICAÇÃO DE TICS (referente ao objetivo 1) 

 

1.  O que você entende por TICs?  

 

2. Quais as TICs você utiliza no ensino? 

 

3. Que critérios você usa para escolher as TICs que vai trabalhar em determinado 

conteúdo?  

 

BLOCO 3 – PROCESSO DE USO DAS TICS (referente ao objetivo 2) 

 

4. De quais maneiras usa as TICs no ensino? Como? 

  

5. Quais suas percepções acerca desse uso?  

  

 

BLOCO 4 – CONTRIBUIÇÕES DAS TICS (referente ao objetivo 3) 

 

6 Quais as contribuições você percebe com o uso das TICs na aprendizagem da 

informática? 

  

7 Percebeu alguma mudança no processo de aprendizagem ao utilizar as TICs? 

Quais?  
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BLOCO 5 – DIFICULDADES (referente ao objetivo 4) 

 

8. Quais as principais dificuldades observadas no uso das TICS no processo de ensino de 

informática? 

9. Você considera que há aspectos negativos em relação ao uso das TICs no processo de 

ensino e aprendizagem de informática? Quais? 

 

 

10. Há alguma TIC que você ainda não utiliza e que gostaria de usar? Por que gostaria de usar 

e por qual motivo ainda não faz uso? 

 

 

 

Espaço aberto para possíveis colocações do entrevistado.  
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ANEXO 02  

ROTEIRO DO QUESTIONÁRIO  

*O Objetivo desta pesquisa é analisar a atuação do professor frente a essas novas 

tecnologias  

IDENTIFICAÇÃO 

Nome: 

Formação: 

Disciplina lecionada: 

 

1. Seja bastante objetivo(a)no questionário. 

2. Utilize os espaços em brancos no final da folha para as questões subjetivas. 

3. Marque com um “x” no espaço entre parênteses para as questões objetivas.  

 

QUESTIONÁRIO 

COMO DOCENTE: 

1. Utiliza as novas tecnologias de informação e comunicação?  

(    ) Sempre 

(    ) Quase sempre 

(    ) As vezes 

(    ) Quase nunca 

() Nunca 

 

2. As Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) invadiram as nossas escolas num 

curto espaço de tempo e prometem ficar devido à importância que lhes é atribuída. Na 

sua opinião, é importante o uso destas novas tecnologias em sala de aula?  

 

(    ) Sim  

(    ) Não 

(    ) Não sei 

 

Se “Sim”, por que razões é que elas são importantes? 

 

Se respondeu “Nunca” na questão 1, pule para a questão 5 

 

3. Qual(is) ferramenta(s)da informática abaixo você utiliza em sala de aula? 

(  ) DataShow 

(    ) Softwares 

(   ) Internet 

(   ) 

Outros:_____________________________________________________________________

________ 
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4. Por qual(is) razão(ões) levou a utilizar estas novas tecnologias? 

(   ) Para a aula não ficar cansativa ou sair da mesmice 

(   ) Evitar o conteúdo no quadro, ganhando tempo e conteúdo 

(    ) Metodologia avançada 

(    ) Estimular o discente 

(    ) Maior interatividade 

(    ) Outro(s) 

Se respondeu as questões 3 e 4, pule para a questão 7 

 

5.  Você sente dificuldade para aplicar essas novas ferramentastecnológicas? 

(    ) Sim, necessito de apoio da área 

(  ) Não, consigo aplicar 

(    ) Não vejo necessidade em aplicar 

 

6. Se utilizada, de  que forma a tecnologia somaria no discente para com a 

apresentação do conteúdo estudado? 

(    ) Concentração 

(    ) Assimilação 

(    ) Interesse 

(    ) Outro(s) 

(    ) Não sei 

Se “Outros”, qual(is)? 

 

Se respondeu as questões 5 e 6, pule para a questão 10 

 

7. Você utiliza algum canal de comunicação com seus alunos fora de sala de aula? 

(    ) Chat ou Bate-papo 

(    ) Moodle 

(    ) E-mail 

(    ) Blog 

(    ) Videoconferência 

(    ) Outro(s) 

(    ) Não utilizo 

 

8. Você consegue construir materiais didáticos com recursos tecnológicos que tenham 

valor pedagógico acrescido para a aprendizagem dos alunos? 

(    ) Sim 

(    ) Não 

(    ) Não sei 

Se “Sim”, 

Como?_____________________________________________________________________

____ 

 

9. É notável a mudança de comportamento ou reação do aluno quando apresentado o 

conteúdo com o auxílio da tecnologia? 

 

 

10. Você acha que o professor necessita de formação continuada para auxiliar o uso das 

tecnologias em sala? Justifique o porquê.  
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11. No caso específico de tecnologia educacional, como você vê essa questão? 

A. Há uma boa receptividade ao uso da tecnologia na educação? Por que?  

(     ) Sim                              (      )Não                             

 

B. Você acha que os professores estão preparados para isso? Por que? 

(      ) Sim                              (      ) Não                             

 

C. Os professores ainda encontram muita resistência para se relacionarem com o 

computador? Por que? 

(      ) Sim                              (      ) Não 

 

 

  

  

 


