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RESUMO 

 

A pesquisa denominada AS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS DESENVOLVIDAS NO 

LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA EM TURMAS DO ENSINO MÉDIO:  um estudo em 

São Rafael-RN tem por objetivo geral verificar a prática pedagógica nos laboratórios de 

informática em uma escola   na cidade de são Rafael-RN, no que concerne ao uso dos 

computadores para ensino e aprendizagem dos alunos. No trabalho se busca verificar o uso 

pedagógico dos computadores no laboratório de informática; descobrir a contribuição do uso 

dos mesmos para a prática docente; refletir sobre a forma que os docentes se utilizam dos 

laboratórios  para o  processo de ensino e aprendizado dos alunos que nele atuam conforme se 

prossegue com o debate das ideias dos  autores da literatura pedagógica; identificar as 

principais dificuldades que tange esses docentes  no laboratório de informática  que dificultam 

o processo do trabalho de ensino e aprendizagem . Trata-se de uma pesquisa qualitativa, e 

para alcançar os respectivos objetivos foram utilizados como instrumento de pesquisa para 

coleta dos dados: o questionário, a entrevista semiestruturada e a observação do ambiente 

escolar. Após o levantamento das informações foi realizada uma analise dos dados coletados 

para se chegar a futuras reflexões da prática de ensino desses docentes.  Através desse 

trabalho pode-se concluir que os professores da escola investigada, tem interesse em 

desenvolver um aprendizado significativo através do laboratório de informática, porem eles 

ainda precisam de mais capacitação acerca de usar os potenciais recursos que a informática 

oferece, ainda enfrentam muitas dificuldades em realizar os seus objetivos, tanto pela 

qualidade dos equipamentos (computadores quebrados, internet lenta), quanto a 

conhecimentos técnicos.   

Palavras-chave:  Laboratório de informática, ensino- aprendizagem, Prática docente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

The research denominated PEDAGOGICAL PRACTICES DEVELOPED IN THE 

LABORATORY OF INFORMATION TECHNOLOGY IN MIDDLE SCHOOLS: a study in 

São Rafael-RN has the general objective to verify the pedagogical practice in the computer 

labs in a school in the city of são Rafael-RN, in what concerns to the use of computers for 

teaching and learning of students. In the work, the aim is to verify the pedagogical use of 

computers in the computer lab; to discover the contribution of their use to teaching practice; 

to reflect on the way that teachers use the laboratories for the teaching and learning process of 

the students who work in it as it proceeds with the debate of the ideas of the authors of the 

pedagogical literature; to identify the main difficulties that affect these teachers in the 

computer lab that make difficult the teaching and learning work process. It is a qualitative 

research, and to reach the respective objectives were used as a research tool for data 

collection: the questionnaire, the semi-structured interview and the observation of the school 

environment. After the information was collected, an analysis of the collected data was 

carried out to arrive at future reflections of the teaching practice of these teachers. Through 

this work it can be concluded that the teachers of the investigated school have an interest in 

developing a meaningful learning through the computer lab, but they still need more training 

about using the potential resources offered by computer science, they still face many 

difficulties in performing its objectives, both for the quality of equipment (broken computers, 

slow internet), and technical knowledge. 

 Keywords: Computer laboratory. Teaching learning. Practice teaching. 
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 INTRODUÇÃO  

 

 

No mundo contemporâneo em que vivemos as distâncias geográficas entre os povos 

estão deixando de ser levadas em consideração, dando lugar à distância em aspecto cultural, 

econômico, do acesso e domínio aos meios de comunicação. Um dos recursos que 

ultimamente está em evidencia dentre os meios de comunicação é a internet, onde escolas e 

universidades tem se dedicado a utilizar esse recurso para não ficar atrasada.  

Atualmente, temos percebido que a informática continua conquistando um espaço 

considerável em todos cenários da nossa sociedade. Deparamos-nos com ela nas casas, nos 

comércios, nos hospitais, indústrias, e, nos últimos tempos, ela tem adentrado com mais 

intensidade nos ambientes escolares.  É impossível ignorar a sua importância para o 

crescimento da humanidade, praticamente todos os meios de comunicação estão vinculados a 

ela. 

 

A tecnologia da informática evoluiu rapidamente e o computador e seus periféricos, 

além do correio e do telégrafo, passaram a integrar todas as tecnologias da escrita, 

de áudio e vídeo já inseridos na sociedade: máquina de escrever, imprensa, gravador 

de áudio e vídeo, projetor de slides, projetor de vídeo, rádio, televisão, telefone, e 

fax. (Tarja, 2000. p.9). 

 

 

Ela trouxe um grande avanço na melhoria das condições de vida humana, no que se 

refere ao avanço da ciência, educação, política e economia. Vivemos em uma sociedade 

cercada por tecnologia e totalmente dependente dos meios informáticos.  A escola tem sido 

vista como um canal propício para ser percorrido pela tecnologia da informação e 

comunicação como meio de disseminar esses novos conhecimentos e formar indivíduos 

críticos, ativos e participantes na sociedade. O computador é considerado uma ferramenta 

importante neste processo por ser uma tecnologia poderosa em recursos, programas e 

comunicação e que permite dentre outros, pesquisar, simular situações, testar conhecimentos 

específicos, transformando informações distantes em algo bem próximo da realidade do 

homem. 

A instituição escolar como ambiente de educação sistemática abriu espaço para as 

tecnologias se introduzirem na sala de aula. O recurso tecnológico tem assumido uma 

importante função em todo o mundo, adentrando nas mais diferente categorias da nossa 

sociedade.  
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De acordo com o pensamento de Brandão (1995) sobre informática podemos chegar a 

ponderações da razão que levou a escola a aceitar o ensino auxiliado pela mesma: 

a) A informática como um fenômeno social, tem a capacidade de mudar a forma de 

pensar e agir de   diferentes grupos da sociedade; 

b) A informática pode ser vista como um amplificador intelectual, em que ela 

apresenta novas formas de conceber velhos problemas e criar novas situações de 

aprendizagem; 

c) A informática como fonte de recursos instrumentais, possibilita ao professor um 

leque de metodologias   que poderão auxiliá-lo na construção de situações 

problematizadoras. 

 

Para Carvalho (2012) os recursos informáticos estão difundidos em larga escala da 

vida em sociedade fazendo com que a escola também acompanhe o desenvolvimento 

tecnológico. 

 

O uso da tecnologia é algo que já faz parte do cotidiano das pessoas. Deparamo-nos 

com ela em casa, no trabalho, nos espaços escolares. A presença de computadores, já 

é algo comum em nossa vida social. Sabe-se que a tecnologia, tem assumido um 

forte papel, em todo o mundo. A escola, por sua vez, tem acolhido o uso da 

informática dentro de seu espaço. (CARVALHO, 2012, p.6) 

 

 

Ainda de acordo com as palavras de Brandão (1995) ele também acrescenta que a 

tecnologia pode ser utilizada para auxiliar o trabalho do professor, pois o computador 

apresenta inúmeras possibilidades pedagógicas tornando seu trabalho mais simples, como 

pode se ver logo abaixo: 

 

Disponíveis ao processo ensino-aprendizagem existem atualmente muitos 

instrumentos que podem tornar o trabalho do professor mais fácil, mais eficiente e 

mais produtivo em relação aos objetivos que se espera alcançar. O computador, 

sobretudo na versão personal, é seguramente um desses. (BRANDÃO, 1995, p.19) 

 

 

A escola como espaço de produção/socialização do saber sistematizado, por 

excelência, precisa acompanhar os benéficos da informática na educação. De acordo com o 

enunciado dos Parâmetros Curriculares Nacionais (Brasil, 1997), a instituição escolar deve 

estar inserida no contexto do mundo atual e para que ela cumpra a sua função de formação do 

individuo, precisa estar aberta as possibilidades de incorporar novos hábitos, 

comportamentos, percepções e demandas. A incorporação das novas tecnologias na educação 
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aliada a velocidade com que se dá a produção de conhecimento trará benefícios significativos 

para o desenvolvimento da aprendizagem nos alunos.  

Existe uma grande diferença entre o conceito de informática e a informática educativa 

que é para ser trabalhada nas escolas.  Embora a expressão seja a mesma, porém se difere da 

sua utilidade e objetivos no ambiente no qual é empregado.  Verificamos que o termo 

informática no seu sentido amplo esta ligado a computação, ao uso dos computadores e seus 

periféricos. Nesse sentido, a informática tem como objetivo ensinar ao sujeito a utilizar os 

programas que estão instalados nas máquinas e outros equipamentos. O conhecimento 

adquirido no ensino da informática está atrelado ao uso da máquina com seus periféricos 

como mouse, teclado, monitor, impressora e softwares como editor de textos, criador de 

planilhas, editor de apresentações, editor de vídeos e imagens, acesso a internet etc.  De 

acordo com Luft  (2006,  p.365)   ele  nos ajuda a resumir informática da seguinte forma: 

 

O termo informática vem da aglutinação dos vocábulos informação + automática. 

Buscando um sentido léxico, pode-se dizer que Informática é: conjunto de 

conhecimentos e técnicas ligadas ao tratamento racional e automático de informação 

(armazenamento, análise, organização e transmissão), o qual se encontra associado à 

utilização de computadores e respectivos programas. 

 

 

Existe também a possibilidade de a informática não ser somente uma ferramenta de 

apoio para as aulas dos professores, pois ela também possui a sua própria área de 

conhecimento que pode ser ensinada aos estudantes, tornando-se uma disciplina. 

 

 A informática como disciplina da Educação Básica faz-se necessária a partir do 

momento em que necessitamos de conhecimentos em softwares para a vida em 

sociedade. Como o que notamos na contemporaneidade. Afinal, até los caixas 

bancários e celulares necessitam cada vez mais de usuários capacitados para poder 

usá-los.Diante a tanta modernidade tecnológica, vemos a necessidade de inserir a 

informática no contexto educacional em diversas disciplinas a fim de construir 

conhecimento para o uso das diversas ferramentas e linguagens no contexto escolar 

e também no dia a dia. (LACERDA, 2012, p.04) 

 

 

Na informática educativa os computadores são utilizados para a concretização de 

trabalhos educacionais por parte dos professores. O computador é visto como um apoio junto 

as metodologias condizentes para a elaboração do conhecimento do aluno. Para que o 

potencial do uso da informática atinja o seu ápice é preciso que as metodologias de ensino 

usadas em sala de aula estejam de acordo com as inovações tecnológicas propostas em sala de 
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aula. O profissional de educação continua sendo o mediador do conhecimento que vai 

explorar as ferramentas tecnológicas ao máximo para garantir o aprendizado dos seus alunos.  

 

A Informática Educativa se caracteriza pelo uso da informática como suporte ao 

professor, como um instrumento a mais em sua sala de aula, no qual o professor 

possa utilizar esses recursos colocados a sua disposição. Nesse nível, o computador 

é explorado pelo professor especialista em sua potencialidade e capacidade, 

tornando possível simular, praticar ou vivenciar situações, podendo até sugerir 

conjecturas abstratas, fundamentais a compreensão de um conhecimento ou modelo 

de conhecimento que se está construindo. (BORGES, 1999, p.136). 

 

A tecnologia precisa ser vista como um instrumento de auxílio na atividade educativa, 

e não como receita, encaminhamento que deve ser seguida a risca, para a solução de todos os 

problemas. Fazer o uso desta requer muito mais que estrutura física, exige formação, reflexão 

sobre a prática pedagógica e a definição de qual tipo de educação será trabalhada com o 

indivíduo. 

A escola, na sua concepção tradicional, não tem como assumir sozinho o papel de 

propulsora do desenvolvimento e do conhecimento. Faz-se necessário que novas 

formas de abordagem da difusão do saber sejam utilizadas para atender à forte 

demanda da sociedade atual, cujas perspectivas sociopolíticas, econômicas, 

pedagógicas e tecnológicas, entre outras, apresentam, por sua própria dinâmica, 

novos enfoques (LANDIM, 1997, p.04) 

 

 

Desse modo, privilegiamos como objeto de estudo pesquisa verificar a prática 

pedagógica nos laboratórios de informática, na cidade de são Rafael, no que concerne ao uso 

dos computadores para ensino e aprendizagem dos alunos.  

Tendo como objetivos específicos: verificar o uso pedagógico dos computadores nos 

laboratórios de informática, refletir sobre o processo de ensino e aprendizagem a partir da 

utilização dos recursos informatizados de acordo com o pensamento dos autores da literatura 

pedagógica; identificar as principais dificuldades apresentadas pelos professores no uso dos 

laboratórios de informática. 

Essa pesquisa se torna importante para a formação do aluno licenciando do curso de 

informática pois ela visa contribuir com a reflexão acerca da importância da informática 

educativa. Onde o computador é utilizado como um meio para se desenvolver os componentes 

curriculares, servindo de apoio a aprendizagem, apresentando inúmeras possibilidades 

pedagógicas que necessitam de metodologias condizentes para explorar seu verdadeiro 

potencial.  

A pesquisa visa mostrar para a sociedade em geral que a escola continua sendo o 

principal canal de preparação para que o indivíduo se torne um ser critico, ativo e participante 
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do mundo. O computador é considerado uma ferramenta importante nesse processo por ser 

uma tecnologia poderosa em recursos, programas e comunicação, que permite dentre outros, 

pesquisar, simular situações, testar conhecimentos específicos, transformando informações 

distantes em algo bem próximo da realidade do homem. 

Com relação a estrutura da obra, o presente trabalho se encontra divido em quatro 

capítulos principais. No primeiro capitulo encontra-se o aporte teórico de toda a pesquisa 

onde se pode constatar: 

  História da informática no Brasil - Nessa parte se encontra dados sobre a 

implantação da informática no Brasil, informações sobre projetos e programas que fizeram 

com que a informática se consolidasse na educação brasileira;  

A informática educativa -  Nesta parte o leitor irá conhecer o papel do aluno mediado 

pelas tecnologia da informação, quais as características que se espera que ele desenvolva no 

seu processo de construção do conhecimento, e ainda veremos algumas dificuldades que o 

professor poderá trilhar nesse processo e como tentar reverter. 

 A internet como ferramenta de ensino - Nessa parte o leitor encontrará informações 

referentes a importância da internet nas instituições escolares, sobre a forma que os 

professores devem trabalhar facilitando o ensino e também sobre o mau uso de sua utilização;  

O uso das tecnologias em espaço escolar – Nesta parte o leitor   terá informações 

sobre as dificuldades dos docentes com o uso das tecnologias no espaço escolar. Será 

apresentado as principais razões que permitem criar essas dificuldades envolvendo o 

manuseio do computador e também na sua pratica pedagógica. Também veremos informações 

de como tentar superar esses obstáculos. 

 No segundo capitulo temos a Metodologia que informa para os leitores a trajetória 

para apreender o objeto ou fenômeno investigado a partir de procedimentos em relação aos 

tipos de pesquisa e as formas de coletar os dados e tratá-los.  

No terceiro capitulo da obra se encontra a parte da Analise Dos Dados que foram 

coletados por meio da entrevista semi-estruturada feitas aos professores de uma escola 

estadual, visando coletar informações de sua pratica docente. 

No quarto capitulo temos as Considerações Finais onde se procura resumir todo o 

trabalho feito , registrando as conclusões mais importantes feitas após a analise dos dados e 

apresentando as  futuras sugestões de pesquisa 
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1. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA: construindo os aportes teóricos da pesquisa 

 

      1.1 HISTÓRIA DA INFORMÁTICA NO BRASIL 

 

Nessa parte do trabalho veremos como se deu em um breve histórico, a implantação da 

informática na educação em nosso pais. De acordo com o livro Projeto Educom , o Brasil deu 

os primeiros passos  em direção da informática educativa em 1971, onde se discutiu o uso de 

computadores no ensino de física (USP de São Carlos). Mas nos anos 60 já se encontram 

evidencias iniciais da 1ª primeira experiência educacional com informática na educação na 

UFRJ no ensino de física.   As primeiras instituições que deram os primeiros passos em 

estudar sobre o uso de computadores na educação brasileira foram: Universidade Federal do 

Rio de Janeiro (UFRJ), Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) e Universidade 

Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). 

Os educadores brasileiros tiveram o interesse em investigar como se dá o processo de   

ensino mediado pelos recursos informáticos em educação, motivados principalmente por 

observações e estudos, em países como França e Estados Unidos onde a informática era 

aplicada em todos os setores da sociedade, inclusive as escolas.  Na França o uso de 

computadores nas escolas se desenvolveu rapidamente  porque   dependia das decisões do 

governo que basicamente era  interessado  pela educação de qualidade dos seus cidadãos .  Já 

nos Estados Unidos o uso dos computadores nas escolas não dependia totalmente do governo, 

foi decorrente do desenvolvimento tecnológico da época, da necessidade das próprias escolas 

de reconheceram que deveriam se apropriar das inovações tecnológicas; da competição das 

empresas de tecnologia que permitiram baixar os preços dos hardwares e softwares. A 

expansão desenfreada de computadores nas instituições educacionais da França e dos Estados 

Unidos, acabou servido de base e exemplo para seu uso no Brasil (CARVALHO,2012). 

Os seminários nacionais   de informática na educação que ocorreram na Universidade 

de Brasília no ano de 1981 e na Universidade Federal da Bahia, no ano de 1982 serviram de 

base para Secretaria Especial em Informática (SEI) criar o programa EDUCOM em 1983. 

Cinco centros pilotos puderam contar com o programa Educom, dentre eles, a Universidade 

Federal de Pernambuco, Universidade Federal de Minas Gerais, Universidade Federal do Rio 

de Janeiro, Universidade Estadual de Campinas e a Universidade Federal do Rio Grande do 

Sul. 
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Ora os alvos do projeto Educom foram o desenvolvimento da pesquisa educacional na 

área da informática, acompanhando o desenvolvimento da aprendizagem do aluno, através de 

recursos computacionais, e a inserção do computador nas escolas públicas. O Educom adotou 

uma metodologia de planejamento participativo, de realização e avaliação das experiências de 

informática na educação. O projeto contribuiu para a expansão  do uso do computador na 

educação  brasileira. 

O projeto Educom  tinha em cada centro piloto objetivos diferentes que variavam de 

acordo com a necessidade de pesquisa da respectiva instituição. Na Universidade Federal de 

Pernambuco pesquisava o ensino de informática para alunos do ensino médio, preocupando-

se também com o uso da informática com os alunos que possuíam deficiência auditiva, e 

alunos da pré- escola.; Na Universidade Federal de Minas Gerais, o projeto foi aplicado para a 

produção de programas educativos mediados pelo computador, visando o espaço da escola 

pública; Na Universidade Federal do Rio de Janeiro, foi desenvolvido um software interativo, 

para o ensino de Matemática, Física, Química, Biologia do 1º e do 2º grau;  Na Universidade 

de Campinas, a finalidade da aplicação do projeto Educom, foi o uso da metodologia Logo, 

nas disciplinas de Matemática, Ciências, Química, Biologia e Português de três escolas 

públicas do Estado de São Paulo;  Na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, o 

EDUCOM possibilitou  a criação do Laboratório de Estudos Cognitivos , o Núcleo de 

Informática na Educação e a Faculdade de Educação (FACED). 

A partir de 1986 vários projetos começam a se fundir com o Educom e a se desligar 

dele. Um desses projetos foi o FORMAR implantado no ano de 1987. Criado pelo Comitê 

Assessor de Informática e Educação do Ministério de Educação, sob a gerencia do NIED/ 

UNICAMP. Pensado unicamente para formar profissionais que atuassem nos diversos centros 

de informática educativa pública. Para desenvolver as competências necessárias nesses 

educadores os cursos se configuravam como: Curso de especialização com carga horária de 

360 horas, por módulos, que tinham duração de nove semanas, que eram divididas em oito 

horas de atividades por dia. Os conteúdos trabalhados nas aulas  eram separados em seis 

disciplinas, com parte teórica e prática, com a presença de seminários e conferências. 

O projeto pretendia formar professores críticos e responsáveis. As atividades eram 

voltadas para que o professor fizesse uma reflexão a respeito de sua prática pedagógica em 

sala de aula, propiciando condições de mudança, e conseqüentemente uma nova postura do 

educador no ambiente escolar. Segundo Oliveira (1997) os professores-alunos do projeto 

FORMAR deveriam seguir duas metas:  entender as ferramentas (software e hardware); 
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averiguar criticamente a contribuição da informática no processo de ensino-aprendizagem e 

reestruturar sua metodologia de ensino. 

Esse projeto educacional pretendia chegar em milhares de profissionais em todas as 

partes do espaço brasileiro. O primeiro curso do FORMAR foi feito nos meses de junho a 

agosto do ano de 1987. No início do ano de 1989, o FORMAR II aconteceu. Outros dois 

cursos, foram realizados depois, um em 1992, na Escola Técnica Federal de Goiânia, e outro 

em 1993, na Escola Técnica Federal de Aracaju. 

Cada professor no seu respectivo curso tinha um computador individual para ser 

trabalhado. Os computadores utilizados eram da marca MSX, porém podiam ser também 

computadores PC. O FORMAR tinha em seu plano formar profissionais com uma visão 

abrangente dos recursos computacionais aliados pedagogicamente a arte de ensinar. Devido 

os cursos serem ministrados por diferentes especialistas   oriundos de várias partes do Brasil, 

os educadores tiveram oportunidades de terem acesso a diferentes vertentes de pesquisa. Cada 

profissional orientador desenvolvia diferentes trabalhos na área de informática na educação. 

fazendo com que os professores  treinados tivessem a chance  de conhecer  diferentes pontos 

de vista do uso da informática nas escolas. 

De acordo com as ideias de Valente (1998), embora o projeto FORMAR tivesse 

muitas potencialidades, aparentava desvantagens para os professores.  Grande parte dos 

educadores que participaram do projeto tiveram que se ausentar por um período de tempo de 

suas atividades docentes, pois  os locais desses cursos geralmente eram distantes e não havia 

centros de capacitação  próximos. Muitas idéias novas que os professores conceberam após o 

curso não puderam ser colocadas em pratica devida a falta de infra-estrutura e interesse por 

parte das escolas. Os laboratórios de informática dos estabelecimentos escolares ainda 

contavam com poucas condições para aplicar o conhecimento aprendido. 

Em 1989 surge um novo programa de capacitação de professores, o PROINFE 

(Programa Nacional de Informática Educativa), tendo seu regimento interno tendo legalidade 

em 1990.  O programa tinha como alvo:    desenvolver o uso da informática no 1º, 2º e 3º 

graus e educação especial; instigar a criação de centros de pesquisa, capacitação e formação 

de professores em todo pais. Trabalhava com, a produção, aquisição e avaliação de softwares 

educativos. 

O PROINFE se destacou como referência para futuras ações do MEC em outros 

projetos educacionais, onde contribuiu para a criação de uma cultura de informática educativa 

centrada na realidade da escola pública. Ele também tinha como propósito a pesquisa sobre a 
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utilização da informática na educação, aproveitando a interconectividade e a interatividade 

que o computador oferecia. Seu tempo de existência ultrapassou os dez anos apesar da falta de 

investimento correto por parte dos órgãos públicos. (NASCIMENTO, 2007) 

Conforme Biellschowsky (2009), No ano de 1997 foi desenvolvido um programa pela 

Secretaria de Educação a Distância (Seed), por meio do Departamento de Infra-Estrutura 

Tecnológica (Ditec), em parceria com as Secretarias de Educação estaduais e municipais.  

Elaborado em abril pela portaria nº522/MEC . Esse projeto visa o uso pedagógico da 

informática na rede pública de ensino fundamental e médio. 

O Programa Nacional de Tecnologia Educacional (Proinfo) tem por objetivo a 

Melhoria da qualidade do ensino aprendizagem, propiciando uma educação voltada para o 

desenvolvimento científico e tecnológico. Preocupando-se com a universalização do uso de 

tecnologias avançadas no ensino público brasileiro. 

O Proinfo prioriza a introdução das Tecnologias de Informação e Comunicação 

(TICS), nas escolas. Em cada região, este apresenta uma coordenação estadual. 

Para participar do Programa o município deve fazer adesão, que é o compromisso do 

município com as diretrizes do programa. Deve ficar claro, que através do Programa, o MEC 

distribui e instala os computadores, mas toda a infra-estrutura exigida para a instalação dos 

laboratórios fica sob a responsabilidade do governo estadual, dos prefeitos, essa é uma das 

condições para que a instalação seja realizada. 

O processo de seleção das escolas ocorre pela coordenação do Proinfo de cada Estado. 

Existe o incentivo por parte do MEC, para a utilização de softwares livres, este se preocupa 

com que os conteúdos dos softwares, sejam voltados para o uso didático pedagógico. 

No ano de 2005 foi apresentado um programa educacional o PROUCA (Programa Um 

Computador por Aluno).  Ele tinha como finalidade promover a inclusão nas escolas das redes 

públicas de ensino federal, estadual, distrital e municipal, com pessoas com deficiência nas 

sem fins lucrativos, mediante a aquisição e a utilização de soluções de informática, 

constituídas de equipamentos de informática, de programas de computador (software) neles 

instalados e de suporte e assistência técnica necessária ao seu funcionamento. 

 Este projeto foi apresentado em 2005, no Fórum Econômico Mundial em Davos-

Suíça. Em janeiro de 2010, o consórcio CCE/DIGIBRAS/METASYS venceu o pregão, para o 

fornecimento de 150.000 laptops educacionais a aproximadamente 300 escolas públicas de 

estados e municípios. O projeto UCA (Um Computador por Aluno) tem como finalidade a 

melhoria da qualidade de ensino dos sistemas educativos através do uso de laptops, 
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estimulando a produção nacional. Atende a vários estados do Brasil, como: Acre, Bahia, 

Distrito Federal, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Rio Grande do Sul, 

Santa Catarina, entre outros. Especificamente no estado do Paraná, 17 escolas são 

beneficiadas, sendo responsável por acolher 5458 alunos. (NASCIMENTO, 2007). 

 

 

1.2 A INFORMÁTICA EDUCATIVA 

 

Esta seção do trabalho pretende situar o leitor a conhecer o papel do aluno quando 

mediado pelas tecnologia da informação no processo de construção do seu conhecimento, 

mostrar quais características que se espera que o aluno desenvolva para alcançar a construção 

do seu aprendizado, revelar o papel que o computador tem na sua formação . Ainda veremos 

algumas dificuldades que o professor poderá se deparar para formar esse aluno, porém 

veremos alguns caminhos que a escola e o corpo docente poderão seguir para tentar superara-

las. 

O aluno quando aprende mediado pelas ferramentas pedagógicas com auxilio do 

professor apresenta novas formas de conceber e construir o seu conhecimento.  De acordo 

com Pereira et al (2010) quando o docente em sua pratica pedagógica utiliza o computador 

como ferramenta educacional acarreta no aluno uma forma de aprendizado formal e informal. 

Com o auxilio de diferentes aplicativos o professor pode mergulhar na resolução de diversos 

problemas de natureza diversa da área de conhecimento em que atua.  Devido a isso o aluno 

terá despertado sua capacidade de organizar, ampliar e refletir sobre o seu raciocínio lógico de 

acordo com a proposta do educador. 

O pesquisador Valente (1999) nos   ajuda a refletir sobre o tipo de aluno que será 

concebido através da pratica das novas tecnologias.  O aluno do laboratório de informática 

precisa ser aquele tipo de estudante que compreende o que estar fazendo com o recurso 

tecnológico e não ser um mero executor das tarefas propostas pelo professor.  O aluno precisa 

ser ativo de modo de pensar e ter autonomia para buscar informações, saber produzir 

elementos novos, buscar problemas para resolver e novos horizontes para explorar. 

Observando as ideias de Pereira et al (2010) nos ajuda a entender a importância do 

papel do aluno se apropriar do conhecimento por intermédio do computador.  Ele afirma que 

devido ao computador ter se tornado uma ferramenta essencial no mundo moderno, as 

instituições de ensino não podem negligenciar seu uso. O mercado de trabalho esta cobrando 

que cada vez mais os profissionais saibam utilizar essa tecnologia.      
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 Para Valente (1999) o aluno que aprende com o uso das tecnologias educacionais 

mediado pelo professor competente terá visão geral sobre os diferentes problemas ecológicos 

e sociais que preocupam a sociedade de hoje, bem como profundo conhecimento em domínios 

específicos.  O discente se tornara um individuo capaz de depurar e melhorar suas ideias e 

ações. 

Pensando nas ideias de Pereira et al (2010) podemos descobrir que alguns   alunos 

podem demonstrar ter diferentes dificuldades em se tornar indivíduos ativos no seu processo 

de aprendizagem.  Essas dificuldades podem decorrer da acomodação das aulas convencionais 

por parte do aluno, no manuseio dos equipamentos como teclado e mouse e pobreza vocabular 

quando lhe é solicitado para escrever alguma historia utilizando um software novo.  Como 

Brandão (1995) nos ensina, o computador precisa ser inserido em todas as áreas do currículo 

escolar desde que não seja utilizado sem um planejamento estratégico para usar as 

ferramentas informáticas. Portanto verifica-se que os alunos que apresentam problemas em 

compreender ou realizar alguma tarefa em sala de aula, também poderão sentir dificuldades 

em atividades semelhantes no laboratório. Cabe ao professor através do seu planejamento 

montar alguma estratégia que facilite a participação desse aluno no laboratório. 

Para superar as dificuldades e barreiras para a formação do indivíduo através dos 

recursos computacionais é preciso tomar providencias importantes em diferentes áreas.  De 

acordo com Pereira et al (2010) para que a educação se renove no ambiente escolar é preciso 

criar uma “gestão de qualidade”, essas dificuldades precisam ser trabalhadas e refletidas pelo 

professor para descobrir novos caminhos para suplantar essas barreiras. 

A escola e professores ainda encontram dificuldades para criar um aluno ativo no seu 

conhecimento.  O aluno precisa se tornar um indivíduo capacitado em resolver e investigar 

problemas de diferentes naturezas e criar novas situações de aprendizagem.  Para que isso 

ocorra é preciso de uma “gestão de qualidade”, termo esse usado pelas empresas.  Essa gestão 

teria como objetivos melhorar e evoluir os recursos no campo administrativo e pedagógico 

para que aluno adquirisse formas de chegar ao conteúdo com mais eficiência. (PEREIRA et 

al, 2010) 

Para Valente (1999) a escola para superar suas dificuldades e desafios para executar 

com eficiência os instrumentos tecnológicos, será preciso conceder capacidade para intervir 

em setores que achar importante como alterar o currículo, desenvolver propostas de trabalho 

em equipe e usar novas tecnologias da informação. Os instrumentos de gestão de ensino e 



23 

 

qualidade precisam ser atualizados constantemente para todos os elementos que compõem o 

papel para o  ensino e aprendizado do discente.  

 

É necessário que todos os segmentos da escola - alunos, professores, 

administradores e comunidade de pais - estejam preparados e suportem as mudanças 

educacionais necessárias para a formação de um novo profissional. (VALENTE, 

1999, p.13) 

 

 

Levando em conta a maneira de agir que o professor deve proceder para formar o 

aluno diante das novas tecnologias podemos levar em conta as ideias de Pereira et al (2010).  

De acordo com ele para se fortalecer o processo de aprendizagem no ambiente escolar no 

âmbito da informática, é necessário que esse assunto seja relevante para todo corpo docente 

da escola. O docente ao descobrir as adversidades no processo de ensino e aprendizado deve 

se aliar aos demais professores, numa ação conjunta para resolver os respectivos problemas 

com os recursos informáticos. Para resolver os problemas na educação seria preciso que 

houvesse uma união entre os integrantes desse processo. 

Para que o professor venha formar um aluno reflexivo, capacitado em resolver e 

buscar soluções dos problemas será preciso que ele desempenhe papeis desafiadores no 

laboratório de informática.  Para Valente (1999) a função do professor é a de facilitador do 

conhecimento na qual ele trabalhara com as informações dos discentes e procurara meios para 

as tornar em conhecimento. Para isso ele deve encontrar situações que se enquadrem nos 

interesses dos alunos que tenham uma proposta desafiadora.  O educador precisa estar 

constantemente se atualizando e ter a consciência de que o aluno só irá desenvolver seu 

aprendizado através da depuração do conhecimento que já dispões. Além disso, o docente 

deverá estar sempre recomeçando e procurar ter uma base de conhecimento dos preceitos 

teóricos que agreguem os processos de construção de conhecimento e das tecnologias que 

podem facilitar esses processos. 

Ainda considerando as ideias de Pereira et al (2010) nos mostra que o professor 

carrega uma serie de deveres.  O docente tem a responsabilidade de criar, organizar e 

promover um ambiente que traga situações de aprendizagem para os alunos. Cabe ao 

educador facilitar ao máximo o processo de aprendizagem para que os alunos aprendam. 

Devido a isso é muito importante para o corpo escolar se informar da opinião do professor 

sobre as dificuldades que ele exerce na sua pratica docente para tentar resolver de forma 

efetiva e solucionar os problemas nas reuniões pedagógicas. 
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1.3 A INTERNET COMO FERRAMENTA DE ENSINO 

 

De acordo com Valente (1999) a internet desempenha um papel fundamental em 

reunir as pessoas mundialmente, tendo um enorme impacto nos processos educacionais e na 

formação da cidadania. Podendo atuar junto aos professores como uma excelente forma de 

comunicação e sendo um importante peça nos ambientes interativos de aprendizagem. 

 

O grande avanço tecnológico atual, a rede de computadores, em especial a Internet, 

que permite conectar pessoas espalhadas pelo mundo todo, tem sido o novo impulso 

e a nova promessa em direção ao uso da tecnologia de computadores para um 

entendimento mais amplo de Educação e da consciência de sermos “cidadãos do 

mundo”. A tecnologia de redes de computadores viabiliza funções em que não só os 

estudantes, mas os próprios professores podem desenvolver suas atividades de um 

modo colaborativo. (VALENTE, 1999, p.46) 

 

. 

Não se podiam imaginar anos atrás a relevância da internet em transmitir, elaborar, 

gerar e coletar informações. Sua presença se encontra em vários setores da sociedade 

moderna: Economia, política, saúde e educação.  O cidadão que não possui um conhecimento 

básico de informática é visto como subdesenvolvido quer socialmente ou profissionalmente. 

(BRANDÃO, 1995)  

De acordo com Pereira et al (2010) a escola precisa trabalhar com a internet, pois 

ela fornece uma imensa gama de probabilidades que nos possibilita em termos educacionais, 

com custos insignificantes, se comparado ao mundo do papel, e vislumbrarmos o que o 

futuro, não tanto distante, pode oferecer.  Pensarmos no custo e o acesso a uma revista 

estrangeira em papel ou via Internet, ou em vídeo-conferência em tempo real, fóruns de 

discussão, cursos a distância, enfim, pensarmos na imensa quantidade de informações que a 

Internet nos oferece, e não ver a escola utilizá-las e transformá-las em conhecimento, é 

situarmo-nos fora da realidade do mundo atual. 

Para Valente (1999) a internet é considerada uma importante ferramenta que facilita a 

comunicação entre os profissionais do ambiente escolar juntamente com os pesquisadores e 

consultores externos, servindo de suporte dentro da escola. Ela poderá também servir de base 

para uma pedagogia que promova o desenvolvimento de habilidades cognitivas dos alunos 

para a sociedade do conhecimento. 

 Com o instrumento da internet é possível ter acesso a toda a produção intelectual 

disponível na rede, junto com a facilidade de trabalhar com um grupo de pessoas sem o ônus 
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de reuni-las em um mesmo lugar e na mesma hora, um instrumento perfeito para a atualização 

de conhecimentos em todos os níveis. 

Em relação ao uso da internet nos laboratórios Brandão (1995) nos afirma que seu uso 

pode ser aprofundado em diversas disciplinas, se utilizando o computador para realizar 

pesquisas envolvendo volumosos bancos de dados, em atividades de tipo word-processing, 

em elaborações de planilhas e gráficos ou na resolução de específicos problemas diretamente 

relacionados ao processo de ensino. 

  De acordo com as ideias de Valente (1999) o uso dos computadores com internet 

deve possibilitar a construção do conhecimento. As ferramentas computacionais devem 

suportar no mínimo três recursos para a produção do conhecimento para ser  trabalhado em 

rede internet  que são  : Geração de ideias  - O pensamento será voltado para determinado 

tema em pauta pelo professor; Ligação de ideias – Criar associações entre as ideias dos alunos  

formulando novas informações; Estruturação de ideias -  organizar o pensamento em 

determinada estrutura para resolver futuros problemas. 

 

O acesso a rede mundial de computadores, mais conhecida como internet, deve ser 

realizada por todos os estudantes, não de forma aleatória e vaga, mas de maneira a 

contribuir para a formação e construção do conhecimento, reforçando e 

implementando o processo de ensino que se inicia em sala de aula (BARBOSA, 

2002 apud ARAUJO, 2014, p.9) 

 

 

Existem varias dificuldades em que o professor se encontra ao trabalhar com internet. 

Valente (1999) aponta que um dos fatores é o fato do aluno ter acesso a informação sem 

dificuldades porém o aluno ainda não foi preparado para transformar aqueles dados em 

conhecimento. Quando aluno navega na internet ele entra em contato com um mar de 

informações diferentes, mas se essas ideias não são postas em uso, não é possível torna-las em 

estruturas cognitivas.  O docente então precisa levantar metodologias apropriadas para a 

navegação em internet de modo a facilitar a construção do conhecimento do aluno. A 

informação precisa ser posta em uso, compara-la, debatê-la com situações do campo do 

conhecimento do próprio aluno.    . 
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1.4. O USO DAS TECNOLOGIAS EM ESPAÇO ESCOLAR 

 

Segundo Brandão (1995) as tecnologias da informação trouxeram um sensação de 

falsas seguranças onde nos faz sentir na obrigação de cobrar do computador resultados 

precisos e imediatos.  Logo não se deixou de perceber que os recursos computacionais não 

poderiam resolver sozinhos antigos e complexos problemas no processo de ensino e 

aprendizagem. Para obter melhores resultados seria preciso canalizar os resultados da 

pesquisa didática, as experiências de professores e os recursos oferecidos pelo computador. 

Para Valente (1999) as dificuldades em usar o computador como recurso pedagógico 

já foi sentido. A inclusão da Informática nas estruturas da escola não é sinônimo de mudança 

no aprendizado dos alunos. O fato dos estudantes usares as ferramentas tecnológicas para 

executarem tarefas animadas e bem apresentadas não é sinal que aprenderam de fato, muitas 

vezes o docente não este preparado para descobrir se realmente os alunos estão entendo o que 

estão fazendo, que compreenderam o que fizeram.  O aluno ira realmente compreender o 

conteúdo conforme forma que o computador esta sendo utilizado e de como ele está sendo 

desafiado na atividade com o uso desse recurso. Para que o aluno aprenda com os recursos 

tecnológicos é preciso que o docente esteja preparado instigar os novos desafios com auxilio 

desses equipamentos. “[...] implantar computadores nas escolas sem o devido preparo de 

professores e da comunidade escolar não trará os benefícios que esperamos.” (VALENTE, 

1999, p.83). 

Conforme Lucena (1993) software é um programa que, associado ao sistema de 

computação, torna a máquina funcional e sua utilização eficiente. Para o estudo de uma 

estratégia para a introdução dos computadores na escola há a necessidade de se associar o 

computador ao chamado "software educacional". Os softwares educativos auxiliam a 

interação entre o aluno e o professor dentro do ambiente de aprendizagem. Quando o 

professor se utiliza das ferramentas tecnológicas para o aprendiz realizar tarefas sem 

compreender o que estar fazendo, significa que o atual processo pedagógico apenas foi 

informatizado. Muitos professores precisam desempenhar um papel de desafiar, desequilibrar 

o aprendiz quando em uso com o software educativo.  

Os programas de computadores não iram criar situações enriquecedoras para que os 

alunos aprendam sozinhos. A preparação desse professor é relevante para que a escola dê o 

salto de qualidade e deixe de ser baseada na transmissão da informação e na realização de 

atividades para ser baseada na construção do conhecimento pelo aluno. 
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Para superar as dificuldades com as ferramentas tecnológicas no campo de ensino 

Brandão (1995) nos mostra que é preciso redefinir o novo perfil do professor, pois a 

informática por se própria não basta sem uma preparação pedagógica para usar os seus 

recursos.  A presença de computadores no campo de ensino só é válida quando acompanhada 

de verdadeiros objetivos educacionais acompanhada de estratégias integradas. 

É preciso inserir a informática, de modo geral, em um processo educativo no qual 

sejam claros os objetivos, a metodologia e os tipos de avaliação utilizadas para que se tornem 

em instrumentos relevantes de inovação. Os métodos e processos responsáveis por elaborar os 

dados e informações precisam se adequar de acordo com a capacidade dos docentes. 

Utilizando como ferramenta as possibilidades e os instrumentos oferecidos pela tecnologia 

informática. 

È preciso adotar medidas para assegurar uma participação ativa do real papel do 

professor na dinâmica do processo educativo com o computador.  Com isso minimizamos as 

enormes confusões criadas pela incerteza que apelam para aumentar os riscos de insucesso e 

de frustrações com os meios tecnológicos 

Observando o pensamento de Almeida (1998, apud CAMEIRO, 2011) percebemos 

que o papel do professor é ter certa flexibilidade em trabalhar com o uso da informática como 

recurso pedagógico. O docente precisa estar apto a aprender novas técnicas, novas formas de 

agir, novas maneiras de ensinar em sala de aula. Com relação ao uso do computador o 

educador precisa estar se aperfeiçoando de forma a investigar o campo de interesse dos 

discentes. Dessa forma ele poderá trazer novas sugestões de aprendizado que se encaixem no 

que os alunos já sabem. O professor deve evitar repetir em suas aulas com o computador 

traços de uma pedagogia informatizada como usar um editor de texto com as mesmas funções 

de um caderno. 

 

Para que o professor tenha condições de criar ambientes de aprendizagem que 

possam garantir esse movimento (contínuo de construção e reconstrução do 

conhecimento) é preciso reestruturar o processo de formação, o qual assume a 

característica de continuidade. Há necessidade de que o professor seja preparado 

para desenvolver competências, tais como: estar aberto a aprender a aprender, atuar 

a partir de temas emergentes no contexto e de interesse dos alunos, promover o 

desenvolvimento de projetos cooperativos, assumir atitude de investigador do 

conhecimento e da aprendizagem do aluno, propiciar a reflexão, a depuração e o 

pensar sobre o pensar, dominar recursos computacionais, identificar as 

potencialidades de aplicação desses recursos na prática pedagógica, desenvolver um 

processo de reflexão na prática e sobre a prática, reelaborando continuamente teorias 

que orientem sua atitude de mediação. (ALMEIDA, 1998, apud CAMEIRO, 2011, 

p.28) 
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Ainda de acordo com Brandão (1995) para que as dificuldades com ensino com 

tecnologias venham ser superadas   seria preciso vislumbrar outros setores do aprendizado 

escolar e mudar a forma os recursos computacionais são utilizados. O docente precisaria 

compreender o computador como instrumento pedagógico para elaborar novos projetos e 

formas de aprender em ambiente escolar. Como podemos constatar logo abaixo: 

 

À primeira vista, as vantagens e limitações originárias da utilização do computador 

em Educação estão vinculadas apenas à forma como o mesmo é utilizado. Verificar 

onde é possível utilizar o computador e como usá-lo, elaborar programas buscando 

soluções, criar jogos didáticos, divertir-se em atividades criativas, explorar a 

composição da máquina ou utilizar o computador para fins diversos certamente não 

são indicadores de falta de criatividade. (BRANDÃO, 1995, p.24) 

 

 

Ora conforme as ideias de Valente (1999) serão necessárias alterações grandes no 

processo de ensino nas escolas para ter um desenvolvimento sadio com aprendizado dos 

instrumentos tecnológicos.  O ambiente escolar irá superar suas dificuldades quando seus 

métodos de ensino e aprendizagem forem transformados, será preciso que o aluno entenda a 

sua ação no processo de ensino, que compreenda como estar aprendendo e que a instituição 

desenvolva projetos que permitam a construção do seu conhecimento com meios 

computacionais. 

Esse conhecimento não é passível de ser transmitido, mas tem que ser construído e 

desenvolvido pelo aprendiz. Isso implica que as escolas que nós conhecemos hoje 

devem ser transformadas. Essa transformação é muito mais profunda do que 

simplesmente instalar o computador como um novo recurso educacional. Eles 

devem ser inseridos em ambientes de aprendizagem que facilitem a construção do 

conhecimento, a compreensão do que o aprendiz faz e o desenvolvimento das 

habilidades que são necessárias para atuar na sociedade do conhecimento. Aprender 

um determinado assunto deve ser o produto de um processo de construção de 

conhecimento realizado pelo aprendiz e por intermédio do desenvolvimento de 

projetos que usam o computador como uma fonte de informação ou recurso para 

resolver problemas significativos para o aprendiz. (VALENTE, 1999, p.63)  
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2. METODOLOGIA 

 

2.1 QUESTIONÁRIO 

 

Com o intuito de conhecer a opinião dos sujeitos do fenômeno estudado foi escolhido 

como instrumento de pesquisa o questionário para ser aplicado na escola lócus da pesquisa.  

Essa técnica de pesquisa é de suma relevância quando o pesquisador pretende buscar as 

informações de um público alvo que já está definido por ele, em um curto espaço de tempo. 

Nele pode ou não haver um grande número de questões que objetivam satisfazer as 

necessidades do objeto de pesquisa do investigador. Essas questões precisam ser claras na sua 

formulação de modo a não deixar dúvidas nos sujeitos da pesquisa. (GIL, 2008) 

Ora Severino (2007, p.125) nos dá a seguinte definição dessa técnica de pesquisa de 

forma clara para obtenção de informações em forma de registro, que antes de ser escolhida 

precisa ser compatível com o método de pesquisa adotado:  

 

Conjunto de questões, sistematicamente articuladas, que se destinam a levantar 

informações escritas por parte dos sujeitos pesquisados, com vista a conhecer a 

opinião o dos mesmos sobre os assuntos em estudo. As questões devem ser 

pertinentes ao objeto e claramente formuladas, de modo a serem bem compreendidas 

pelos sujeitos. 

 

 

Em primeiro momento foi elaborado um questionário com 8 questões abertas e 

fechadas com objetivo de coletar dados referente aos professores que ensinam em turmas de 

ensino médio da referida escola. O questionário se divide em duas partes: 

a) Identificação em que se buscou coletar dados sobre o perfil profissional do 

professor:   informações como sobre a área de atuação do professor, titulação, 

tempo de serviço na educação. 

 

b) Utilização, nessa parte se pretende obter informações referentes aos 

conhecimentos de informática e utilização do laboratório:   se o docente se 

utiliza do computador para ensinar, quais os cursos de informática que ele fez 

para se aprimorar ,etc. . 

 

Em primeiro momento, a aplicação do questionário serviu para selecionar uma 

pequena amostra de professores que utilizam do laboratório em algumas de suas aulas. Em 
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contato com o ambiente escolar procurei falar com o diretor e demais professores para me 

apresentar como pesquisador. Os questionários foram entregues na sala dos professores no 

momento do intervalo da referida escola. Antes dos questionários serem aplicados os docentes 

foram informados dos objetivos da pesquisa e da confidencialidade das informações para não 

gerar receios.  Caso o docente revelasse no questionário que já se utilizou do laboratório na 

sua pratica docente, ele poderia escolher se gostaria de participar do processo de entrevista 

que seria realizado posteriormente.  

 

2.2 PESQUISA 

 

A pesquisa como processo sistemático para a produção do conhecimento quanto ao 

seu objetivo se classifica como exploratória. Nela o pesquisador busca se familiarizar com o 

tema   reunindo informações sobre o objeto investigado.  Os dados podem ser obtidos através 

de pesquisa de campo, com levantamentos bibliográficos e contato direto com pessoas que 

estão envolvidas no problema em questão. Os sujeitos envolvidos na pesquisa podem 

contribuir com informações através do uso de questionários ou de entrevistas. 

De acordo com Severino (2007, p.123), ele nos ajuda a conceituar esse método de 

pesquisa da seguinte forma: 

 

A pesquisa exploratória busca apenas levantar informações sobre um determinado 

objeto, delimitando assim um campo de trabalho, mapeando as condições de 

manifestação desse objeto. Na verdade, ela é uma preparação pra a pesquisa 

explicativa. 

 

 

Em relação a forma como os dados serão tratados na pesquisa, o referido trabalho tem 

cunho de caráter qualitativo, pois não se tem a preocupação o de medir ou enumerar os 

resultados coletados.  Nela o pesquisador tem um contato maior com o objeto estudado 

(pratica docente nos laboratórios de informática) podendo gerar sua própria interpretação 

(comparando com conceitos e ideias de outros autores). Essa análise do fenômeno estudado é 

decorrente de acordo com a perspectiva dos sujeitos envolvidos no problema, podendo gerar 

uma conclusão essencial para o processo.  

A pesquisa na modalidade qualitativa visa trabalhar com os dados obtidos do 

fenômeno estudado de uma forma mais profunda. O estudo qualitativo pode proporcionar 

descobrir características não observáveis em uma pesquisa quantitativa, pois esta se baseia em 

mensurar e enumerar os dados coletados gerando certa superficialidade. (SEVERINO, 2007) 
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2.3 ENTREVISTA 

 

Como procedimento operacional para obter os resultados da referida pesquisa 

utilizamos também da técnica da entrevista. Nessa técnica o pesquisador busca reunir 

informações, dados    para explicar determinado fenômeno através do diálogo com os sujeitos 

do problema. Segundo Severino (2007, p.125) “técnica de coleta de informações sobre um 

determinado assunto, diretamente solicitado aos sujeitos pesquisados”. 

Dentre as diferentes formas de entrevista que podem ser utilizadas como metodologia, 

optamos para concretização do trabalho acadêmico a entrevista semiestruturada.  Nela o 

pesquisador elabora um conjunto de questões que serão feitas aos sujeitos baseados em teorias 

e hipótese que se enquadram no tema abordado. Essas perguntas não precisam, 

obrigatoriamente, serem aplicadas na mesma sequência em que foram elaboradas, pois o 

entrevistador vai aplicá-las no momento que achar confortável com o entrevistado. O diálogo 

com os entrevistados ocorre de forma espontânea e direta onde pesquisador tem a liberdade de 

elaborar novas problemáticas do assunto, novas ideias e considerações do objeto estudado. 

(MANZINI, 2003).   

Na pesquisa que ocorreu no ambiente escolar de uma escola em São Rafael, os 

professores se mostraram bastantes receptivos com a pesquisa e não se intimidaram em 

fornecer as entrevistas.  As entrevistas ocorreram no próprio laboratório de informática da 

referida escola para evitar que ruídos externos atrapalhassem o diálogo com os entrevistados. 

No diálogo com os professores buscamos que eles falassem sobre como desenvolvem suas 

práticas docentes e as dificuldades sentidas com o uso do laboratório de informática. As 

respostas dos entrevistados   não foram condicionadas, pois se teve a preocupação de deixar 

que eles explicitassem livremente as suas ideais.  As entrevistas foram gravadas através de um 

aparelho celular com a permissão dos envolvidos para poderem ser posteriormente analisadas 

e inseridas no trabalho acadêmico. O tempo médio de duração de cada entrevista durou cerca 

de 30 a 40 minutos.   As respostas  dos entrevistados foram fielmente transcritas  para uma 

folha a parte  para depois serem comparadas e  debatidas com as ideias de outros autores da 

literatura. 
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3. ANALISE DOS DADOS 

 

Para concretização da pesquisa acadêmica foi escolhida uma instituição que 

trabalhasse com turmas de ensino médio para averiguar o desenvolvimento da pratica docente 

no laboratório de informática.  A Escola Estadual Professora Claudeci Pinheiro Torres foi 

criada através do decreto Nº 14.969, de 05/07/2000, pela falta de uma estrutura física própria, 

funcionaria dentro das instalações da Escola Municipal de 1º e 2º graus Francisco de Assis de 

Souza, até o ano de 2002. A partir de 2002 a escola permanecendo ate o presente momento 

sem prédio próprio passaria a funcionar dentro da Escola Estadual Tristão de Barros. No ano 

de 2014, a Escola Estadual Tristão de Barros, foi fechada pela Secretaria de Educação do 

Estado do Rio Grande do Norte-SEEC/RN. Passando os prédios e os alunos pertencer a escola 

Claudeci. 

Quanto a estrutura física a escola dispõe de nove salas de aula, uma biblioteca,  um 

laboratório de ciência, um laboratório de informática,  um  mini auditório, sala de professores, 

sala de coordenação pedagógica, sala de secretaria,  sala de direção, cozinha, despensa para a 

merenda escolar, um deposito de materiais diversos, deposito de livros, deposito de materiais 

de limpeza, seis banheiros masculinos e femininos para os alunos, um banheiro  na sala dos 

professores, um banheiro na secretaria. Ainda não tem quadra poliesportiva, mas possui um 

mini-campo de futebol. 

No que diz respeito ao pessoal da escola, tem se um total de 43 funcionários que estão 

distribuídos em diferentes setores da respectiva instituição: 1 diretor, 1 vice-diretor, 1 

coordenador pedagógico, 1 inspetor escolar, 2 vigias noturnos, 3 porteiros, 4 ASG, 3 

merendeiras, 17 professores, 4 auxiliares de secretaria, 3 auxiliares no apoio pedagógico, 1 

auxiliar de sala de leitura, 1 auxiliar de sala de informática. 

 A escola possui suporte para o ensino fundamental aceitando alunos de 1º a 9º ano, 

mas o seu diferencial são as turmas de ensino médio, pois ela é a única do município com essa 

modalidade de ensino. A pesquisa não ocorreu em varias escolas, pois esta era a única da 

cidade que detinha a modalidade de ensino médio.   A instituição tem um total de 780 vagas  

segundo o relatório de ocupação de vagas da secretaria de educação , dessas 459 estão sendo 

preenchidas pelos alunos . Os alunos estão divididos nos três turnos de funcionamento: 

manhã, tarde e noite. O corpo docente desta escola são todos graduados, a maioria desses 

profissionais são residentes na mesma localidade da escola, alguns já foram alunos da própria 

instituição.  Embora sejam formados, a escola ainda não detém professores suficientes para 

suprir o ensino de todas as disciplinas sendo que alguns professores lecionam em áreas 
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diferentes da sua, como por exemplo professor de matemática dando aulas de física devido à 

falta de profissionais contratados pela secretária de educação do estado. 

No que diz respeito ao corpo discente, a maioria provêm da zona urbana, os que 

moram nas comunidades rurais chegam até a escola em transportes escolares disponibilizados 

pelo Governo Municipal, sendo a maioria destes filhos de agricultores. As famílias desses 

alunos geralmente sobrevivem de uma pequena renda e de alguns programas do Governo 

Federal, e vêem na educação a solução de alguns de seus problemas. A evasão vem sendo 

minimizada principalmente pelos muitos estímulos que os governos e as escolas vêem 

propiciando. 

 

Figura 1: Foto do laboratório de informática 

 

Fonte: Elaborado pelo próprio autor, 2018. 

 

Com relação ao laboratório, este apresenta, segundo a gestora pedagógica, de 18 

computadores, mas somente a metade está funcionando, ou seja, nove máquinas.  O ambiente 

é limpo, organizado e com porta com tranca de segurança para impedir roubos dos 

equipamentos, sendo bem climatizado e com boa iluminação.  Para um professor usá-lo é 

preciso de um prévio agendamento, dando direito a todos que pretendem utilizá-lo. Seu 

gerenciamento é feito por outro docente da instituição que detém conhecimentos de 

informática. 

Segue abaixo algumas imagens referentes a instituição onde a pesquisa foi realizada: 
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Figura 2: Foto do corredor da escola 

 

Fonte: Elaborado pelo próprio autor,2018 

 

 

Figura 3: Foto do pátio da escola 

 

Fonte: Elaborada pelo próprio autor,2018. 

 

A partir da metodologia proposta esta seção se resigna a fazer a analise dos dados dos 

sujeitos envolvidos na investigação na escola de ensino médio do município de São Rafael.    

 

 

 



35 

 

 

 

Gráfico 1. Frequência de utilização de informática 

 

Fonte: Fonte elaborada pelo autor, 2018. 

 

O gráfico 1 acima, nos permite constatar as seguintes observações: com relação ao 

universo da pesquisa, de 6 professores que responderam o questionário, apenas 50% deles 

(três professores) revelaram que usam o laboratório como instrumento pedagógico. Alguns 

responderam que usam às vezes, já outros relataram que usam freqüentemente.   

 

Gráfico 2. Perfil do professor – sexo 

 

. Fonte: Fonte elaborada pelo autor, 2018. 
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No gráfico 2 do referido trabalho, nos revela que os sujeitos que se submeteram a 

pesquisa a grande maioria é do sexo feminino.  No gráfico se encontra quatro mulheres e dois 

homens.  

 

Gráfico 3. Perfil do professor – Faixa etária 

 

 

Fonte: Fonte elaborada pelo autor, 2018. 

 

Observando as informações do gráfico, o trabalho nos deixa transparecer no gráfico 3  

que  83% dos  indivíduos investigados aparentar estar  entre 31 e 40 anos  e restando apenas 

17% com mais de 51 anos. 

 

Gráfico 4. Perfil do professor – Tempo de Docência 

 

Fonte: Fonte elaborada pelo autor, 2018. 
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No gráfico 4 se consta que o tempo de docência de todos os indivíduos investigados é 

superior a 10 anos. 

 

Gráfico 5. Perfil do professor – Formação 

 

Fonte: Fonte elaborada pelo autor, 2018. 

 

No gráfico 5 é possível perceber que a grande maioria dos docentes não continuaram 

investindo em cursos de pós-graduação.  No gráfico apresenta que 66,67% dos professores 

apenas são formados e 33,33% apresentam ter alguma especialização. 

Para manter em sigilo e em segurança a situação dos sujeitos entrevistados, seus 

nomes foram substituídos por pseudônimos para que se possa manter o resguardo das 

informações dos mesmos.  Procurou-se colocar nos envolvidos pseudônimos de acordo com a 

disciplina que o respectivo docente ensinava na instituição escolar: s1-P é o apelido do 

professor de português, s2-B é o apelido do professor de Biologia e s3-H é o apelido do 

professor de História. 

Através da análise da entrevista buscamos mostrar a pergunta que foi efetuada e as 

respectivas respostas dos docentes envolvidos.  As falas dos sujeitos são analisadas e 

procuramos confrontar com   as ideias dos autores da literatura nas respostas dos entrevistados 

de forma a produzir o embasamento teórico e reflexão. 

Os sujeitos da entrevista, ao serem indagados para responder se recebiam acessória 

técnica no uso do laboratório de informática, em sua pratica docente apresentaram as 
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seguintes respostas: 67% responderam que sim e 33% respondeu que não.  Conforme 

podemos observar no gráfico 6 abaixo: 

 

Gráfico 6.  Professores que recebem acessória técnica 

 

Fonte elaborada pelo próprio autor, 2018. 

 

Pelo fato dos entrevistados se encontrarem ensinando no mesmo espaço escolar e 

usando o mesmo laboratório para realizar as atividades de ensino, a resposta negativa gerou 

novas considerações acerca dos motivos da falta de assistência.  O sujeito que respondeu 

negativamente demonstrou sentir a falta de um profissional experiente na área de informática 

de forma a orientá-lo a como fazer um bom uso do computador para ministrar seu trabalho, 

passar vídeos, músicas, baixar arquivos, fazer postagens, criar blogs, slides, e usar inúmeras 

outras ferramentas que poderiam enriquecer as aulas dele, principalmente softwares 

educacionais.  Sentimos assim a falta da presença de um coordenador no laboratório que faça 

com que tanto alunos como professores se sintam desafiados a conhecer outros recursos que a 

tecnologia venha a oferecer especialmente o computador.  

De acordo com Souza et al. (2014) a presença de alguém no laboratório de informática 

como um coordenador com conhecimentos técnicos significa para os docentes uma chance 

maior de realizar aulas com qualidade sem se preocuparem com detalhes técnicos. 

 O coordenador do laboratório é o profissional que estará fazendo um papel motivador 

na ação do professor e sua ação pedagógica. Pode-se considerar que ele é o agente de 

transformação no ambiente escolar, uma vez que leva os docentes a refletirem e planejarem 

suas ações, e coletivamente proporcionando a transformação da prática pedagógica, 

garantindo a assistência ao professor (SOUZA et al, 2014). 

. Os sujeitos foram questionados  sobre qual  profissional que estava prestando suporte 

técnico a instituição   no respectivo laboratório de informática. De acordo com as respostas 
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dos entrevistados, observa-se que dois respondentes   confirmaram que era um professor da 

área de história que fora readaptado que estava atuando no momento e que não era um 

profissional da área de informática. O outro sujeito respondeu que o responsável pelo 

laboratório era   “ um professor que possui conhecimentos em informática ” 

Embora determinado sujeito afirme que o laboratório de informática é contemplado 

com um professor com conhecimentos da área técnica, esse profissional não tem se mostrado 

completamente com capacidade para trabalhar em conjunto com os docentes para gerar aulas 

produtivas e gerar suporte técnico eficiente.   Percebemos na fala dos outros sujeitos a 

ausência de um profissional mediador dos conhecimentos de informática de forma a motivar e 

proporcionar novas experiências no ambiente do laboratório. .  

Alonso (2002) afirma que o coordenador de laboratório atua como articulador entre a 

ferramenta tecnológica e no despertar da motivação do aluno, familiarizando-o com o 

ambiente virtual e possibilitando um uso adequado das TIC. É este profissional que 

possibilitará a utilização dos computadores dentro de ações pensadas, discutidas e planejadas. 

Estando, preferencialmente, inseridas no Projeto Político Pedagógico que envolve pais, 

alunos, professores, gestores e demais funcionários da escola.  

Com isso a presença de um profissional no laboratório que gere suporte técnico com 

eficiência é de fundamental importância, pois o docente não pode ser prejudicado em suas 

aulas por eventuais problemas que possam surgir no laboratório.  

De acordo com as respostas dos entrevistados sobre a disponibilidade de softwares 

educacionais instalados nos computadores do laboratório, observamos que dois professores 

responderam que não e um respondeu que sim.   Considerando as respostas dos docentes 

podemos constatar que o laboratório nem sempre possui recursos didáticos pedagógicos para 

atender as aulas de todos os professores, levando em conta que esse recurso seja softwares 

educacionais.  

As tecnologias são importantes na educação e podem auxiliar na aplicação dos 

conteúdos ministrados pelo professor, contribuindo para fomentar a interação, a comunicação 

e o trabalho cooperativo entre os professores, visto que se trata de um instrumento para eles 

desenvolverem um projeto educacional mais eficiente e mais estruturado, a fim de que 

compartilhem o que possuem de mais valioso: o conhecimento.  

 O educando mediante ao uso dos softwares daquela disciplina especifica tem sua 

capacidade de aprender aumentada, tendo suas dificuldades de aprendizado contornadas por 

outro objeto de aprendizagem.  Com ajuda do software ele pode construir sua forma de 
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conceber e representar o saber na qual se privilegia a sua autonomia na busca e aquisição do 

conhecimento.  

 

Quando o aluno usa o computador para construir seu conhecimento, o computador 

passa a ser uma máquina para ser ensinada, propiciando condições para o aluno 

descrever a resolução de problemas, usando linguagens de programação, refletir 

sobre os resultados obtidos e depurar suas ideias por intermédio da busca de novos 

conteúdos e novas estratégias. Nesse caso, o software utilizado pode ser softwares 

abertos de uso geral, como as linguagens de programação, sistemas de autoria de 

multimídia, ou aplicativos como processadores de textos, software para criação e 

manutenção de banco de dados. Em todos esses casos, o aluno usa o computador 

para resolver problemas ou realizar tarefas como desenhar, escrever, calcular, etc.. A 

construção do conhecimento advém do fato de o aluno ter que buscar novos 

conteúdos e estratégias para incrementar o nível de conhecimento que já dispõe 

sobre o assunto que esta sendo tratado via computador (VALENTE, 1993, p 6) 

 

O professor não deve se limitar apenas a rotina de sala de aula ao estilo tradicional de 

ensinar, mas procurar explorar maiores potencialidades em seu trabalho pedagógico através 

dos aplicativos educacionais. Com a presença das novas tecnologias nas escolas existe a 

necessidade de formar cidadãos conscientes e capazes de lidar com o avanço tecnológico e 

suas consequências. Devemos entender as novas tecnologias como recurso pedagógico e não 

como um objeto opcional na pratica docente. 

De acordo com Fróes (2004, p. 12), “os recursos de tecnologia, como a multimídia, a 

internet e a telemática, desenvolvem novas formas de leitura, escrita e, portanto, de 

pensamento e conduta ”.  As ferramentas computacionais educativas proporcionam novas 

maneiras para o aluno assimilar um conteúdo que seria visto em sala de aula.  Desde a década 

de noventa, as escolas públicas brasileiras vêm sendo estimuladas a aderir ao uso de 

tecnologias, como computadores e televisores em salas de aulas, e à construção de 

laboratórios financiados por verbas disponibilizadas pelo governo.  O governo planejou 

introduzir os recursos tecnológicos nas escolas especialmente nos laboratórios de informática, 

pois os especialistas em educação já perceberam o seu impacto na vida dos alunos de forma a 

garantir um aprendizado mais eficiente, seguindo assim exemplo dos países desenvolvidos. 

Em determinada parte da entrevista os docentes foram questionados em relação aos 

problemas de acessibilidade que foram enfrentados no laboratório de informática e que não 

foram possíveis serem contornados.   Os principais problemas elencados por eles no momento 

da entrevista foram: falta de suporte técnico, precariedades dos computadores e lentidão na 

conexão com internet.  

De acordo com as respostas dos entrevistados, observa-se que e os respondentes 

consideram que o laboratório de informática apresenta problemas de acessibilidade na qual 
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pode comprometer o seu trabalho educativo junto ao ensino aprendizado dos seus alunos. 

Esses problemas, geralmente, estão relacionados a qualidade dos equipamentos e a conexão 

com a internet.   Nem sempre é possível desenvolver as habilidades cognitivas nos alunos por 

mediação do laboratório se sua estrutura se apresenta fragilizada.  Um laboratório com 

problemas em sua infraestrutura pode acarretar prejuízos a construção dos conhecimentos dos 

alunos, pois o professor terá dificuldades em executar o seu papel pedagógico   como 

mediador do conhecimento. 

A falta de acessibilidade e problemas nos laboratórios de informática, principalmente, 

com internet é uma realidade em várias escolas brasileiras, conforme mostram alguns dados 

de pesquisa desenvolvidas por Oliveira; Javaroni (2014, p.14).  

 

Com relação á internet, temos duas escolas com situações críticas. A escola E1 conta 

com 8 computadores, que poderiam estar sendo utilizados, no entanto quando o 

laboratório foi implementado, a rede que interliga os computadores ao Acessa 

Escola não funcionou, e a situação permanece assim desde 2011. A escola E8 conta 

com 11 computadores em perfeito estado, no entanto essa escola sofre com a falta de 

internet, que funciona eventualmente, inviabilizando o planejamento de alguma 

atividade que faça uso da rede.  

 

 

Pensando nos motivos da falta de qualidade em alguns equipamentos do laboratório, 

os problemas de acessibilidade nos equipamentos do laboratório geralmente são prolongados 

devido a ineficiência de políticas públicas que incentivem programas do governo a 

fiscalizarem as instalações.   O ensino dos conteúdos na informática educativa precisa ser 

realizado dentro de condições favoráveis no laboratório tanto para alunos como professores. 

 Nessa perspectiva, conforme os autores (BORBA; PENTEADO, 2001, p.26): 

 

[...] é preciso que, além do equipamento, os programas do governo incentivem e 

fiscalizem a infraestrutura oferecida pelas escolas. Se a atividade com informática 

não for reconhecida, valorizada e sustentada pela direção da escola, todos os 

esforços serão pulverizados sem provocar qualquer impacto dentro da sala de aula. 

 

Em determinado momento os entrevistados foram indagados sobre qual a finalidade 

deles utilizarem o laboratório de informática da respectiva escola. De acordo com as respostas 

podemos constatar que todas   tiveram um ponto em comum:  a preocupação de usar o 

laboratório de informática como fonte de informação e pesquisa de conteúdos relacionados a 

área em que atuam.  
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“Eu utilizo para pesquisar e produzir textos e trabalhos” (s1-P);     

 “Geralmente para pesquisar temas que são abordados na disciplina de biologia” (s2-

B); 

“Utilizo para aprender o assunto da disciplina que estou ensinando no momento que 

pode ser história, geografia, filosofia” (s3-H); 

 

 

O docente pode usar o laboratório como fonte de pesquisa e inovação, mas para isso 

eles precisam usar a internet como um mecanismo auxiliar no processo de ensino e 

aprendizagem.  Levando em conta a importância da internet é possível eles pesquisarem 

informações, confrontarem dados e elaborarem novas situações de aprendizagem em sala de 

aula. 

O laboratório de informática proporciona uma série de tecnologias através das quais o 

sujeito pode ter acesso a uma grande variedade de informações com as quais pode solucionar 

diversos problemas. Quando bem utilizadas podem contribuir para uma grande fonte de 

conhecimento. Como instrumento pedagógico nos permite trabalhar com vários programas e 

outras metodologias, criando diferentes formas de se obter o conhecimento para os alunos e 

professores.  

Nessa perspectiva, conforme os autores Almeida (2004) e Wild (1996), as TICS 

podem auxiliar o aluno a descobrir o conhecimento por si, pois, é uma forma de ensino ativo 

em que o professor ocupa um lugar de intermediário entre a informação e os alunos, 

apontando caminhos e avivando a criatividade, a autonomia e o pensamento crítico. 

Em determinado momento da entrevista os docentes foram solicitados a compartilhar 

segundo a opinião deles o que os alunos estavam aprendendo no laboratório de informática.  

Podemos observar as seguintes respostas: 

 

“Estão aprendendo a trabalhar em equipe” (s1-P) 

“Quando os computadores estão funcionando corretamente, procuro abordar temas 

da atualidade dentro da biologia” (s2-B) 

“Estão aprendendo muita coisa.  No laboratório eles se socializam mais com a 

internet, adquirem conhecimentos que nem sempre são externados nos livros, 

suscitando outros debates.” (s3-H) 

 

 

De acordo com as respostas dos entrevistados, observamos que e os respondentes 

consideram que  a presença do laboratório de informática  como forma de aprendizado que se  

de diferente maneiras:  o sujeito s1-P  leva em conta o papel da socialização entre os alunos  

na qual estão aprendendo a trabalhar em conjunto;  o sujeito s2-B nos denota  a perceber  que 

o laboratório é um  ambiente no qual podemos ter acesso às informações do mundo  no qual 

os alunos  poderão ter acesso a outras notícias e conteúdo mais atuais do que os  que estão 
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presente no livro didático de biologia; o sujeito s3-H  também nos revela a importância das 

aulas em laboratório em favor da socialização entre os próprios estudantes   e  do  

desenvolvimento do aprendizado  onde o aluno  poderá ter outros pontos de vista acerca de 

determinados  temas que foram ofertados em sala de aula . 

Nessa perspectiva, conforme os autores Miranda e Camossa (2013) o laboratório de 

informática se constitui como um novo local de aprendizado inestimável para os alunos.  O 

uso da tecnologia facilita a obtenção de novos conhecimentos nos ambientes virtuais, 

estimulando o aluno a buscar por si só a informação desejada, gerando mais autonomia e uma 

aprendizagem significativa.  O professor como mediador do conhecimento ira propiciar ações 

de interação, fazendo com que o aluno deixe de ser um sujeito passivo, e torná-lo um 

indivíduo ativo na construção progressiva do seu conhecimento. 

Para que as aulas em laboratório tenham o efeito desejado e ele   se torne uma 

ferramenta pedagógica é preciso que antes de tudo que o docente esteja aberto as mudanças 

em relação ao seu método de ensinar de forma a incorporar as TICs em sala de aula em um 

processo de evolução .  

Em determinado momento da entrevista para coletar os dados e as informações, os 

entrevistados foram questionados sobre qual a contribuição do uso do laboratório de 

informática para as suas respectivas práticas docentes.  As seguintes respostas foram dadas 

por eles conforme pode-se ver abaixo:  

 

“Nenhuma, pois o laboratório nem sempre funciona, principalmente quando 

preciso” (s1-P) 

“É muito importante para a minha pratica docente, pois fico atualizada com os temas 

da biologia temas específicos” (s2-B) 

“O laboratório é muito auxiliativo quanto a rapidez do conhecimento, desde que 

nunca se cogite a informática como sendo superior ao calor humano” (s3-H) 

 

O uso do laboratório de informática visa contribuir para o melhoramento da prática 

docente dos sujeitos em profissão.  Nele o professor poderá pensar e aplicar suas aulas de 

forma rica e variada transformando-o num ambiente de investigação e reflexão.  Podendo usar 

vários recursos educacionais como jogos pedagógicos, atividades que envolvam diversas 

áreas do conhecimento, construção de gráficos e tabelas, pesquisas, etc. O computador no 

laboratório se torna um objeto de apoio que facilita o trabalho do professor e do aluno, 

permitindo a construção do conhecimento de forma recíproca entre ambos. 
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O uso da informática educativa no laboratório precisa ser usado de forma planejada, 

pois sem isso o aluno não será um sujeito ativo do seu processo de construção do 

conhecimento e não conseguira superar as dificuldades de sua aprendizagem.   

Como afirma Viana et al (2012, p.2) “se essas tecnologias não forem aplicadas com as 

pedagogias apropriadas, não trarão à educação nada além de confusão e erro de objetivos, 

perdendo o sentido do seu uso”. 

De acordo com as respostas dos entrevistados, observamos que o sujeito s1-P 

considera que o laboratório   de informática aparenta dificuldades para se tornar uma poderosa 

ferramenta da sua prática pedagógica no sentido de trazer mais dinamismo e interatividade 

nas suas aulas, pois sempre se encontra com problemas impossibilitando que o computador se 

torne um objeto colaborativo no processo de ensino e aprendizagem.  Muitos professores 

levam consigo um sentimento de temor por não sentirem que dominam plenamente a 

linguagem da informática.  Esse temor se agrava ainda mais quando eles não têm o preparo 

suficiente para lidar com os problemas do cotidiano que venham a surgir no laboratório. 

 

Essa falta de preparo interfere no andamento das atividades com o uso 

do computador e é um aspecto negativo, podendo gerar insegurança 

para que o professor manuseie e domine os recursos computacionais 

(ARAUJO, 2014). 

 

 

Percebemos então que nem sempre é possível no laboratório para o educador efetuar 

aulas de qualidade, pois muitas vezes ele ainda não se sente preparado para dominar a 

linguagem informática e   muitas vezes os problemas que surgem no ambiente educativo 

acabam gerando frustração e inseguranças, pois ainda falta conhecimento técnicos para 

resolvê-los. 

Além disso, os professores devem estar e se sentir capacitados a lidar com os inúmeros 

entraves no dia a dia, tais como: falta de conexão ou lentidão no acesso á internet, problemas 

na rede, computadores antigos com programas desatualizados, com pouca memória, etc. 

(MENDES, 2009). 

Levando em conta a resposta o sujeito s2-B é possível perceber que ele privilegia a 

informática educativa em sua prática docente melhorando o aprendizado dos estudantes em 

sala de aula. Através do laboratório ele pode se informar e atualizar os seus conhecimentos 

sobre os assuntos que são ministrados em sala de aula. Dessa forma, ele se utiliza de um 
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recurso muito importante que colabora para o processo de ensino e aprendizagem dos seus 

alunos: a internet. 

A internet é uma rede mundial que interliga milhões de computadores em todo o 

mundo. Através dela é possível ter acesso a dezenas de informações em poucos minutos.  Esse 

recurso é usado por várias instituições da sociedade inclusive as escolas. Podendo se tornar 

um excelente recurso que auxilie o professor em sala de aula, pois as informações lá contidas 

podem ser atualizadas constantemente em frações de segundos permitindo ao docente que tem 

acesso   compartilhar conteúdos atuais e mais abrangentes do que os que estão localizados no 

livro didático. 

O educador com acesso à internet ele tem a vantagem de tentar estar sempre atualizado 

com novas informações.   Podendo trabalhar melhor com as informações que ele passa em 

sala de aula, tendo flexibilidade para guiar o andamento das suas aulas e gerar um maior 

rendimento no processo de ensino aprendizagem para os seus alunos. 

 

O professor deve estar aberto para mudanças, principalmente em relação à sua nova 

postura, o de facilitador e coordenador do processo de ensino aprendizagem; ele 

precisa aprender a aprender, a lidar com as rápidas mudanças, ser dinâmico e 

flexível. Acabou a esfera educacional de detenção do conhecimento, do professor 

“sabe tudo” (TARJA, 2001, p.114). 

 

Vimos então que um educador que usufrui da conectividade com a internet tem a 

possibilidade maior de estar consciente das rápidas mudanças das informações da sua área de 

conhecimento.  Ele precisa ser um profissional dinâmico e flexível capaz de direcionar o fluxo 

das suas aulas conforme vai crescendo com sua bagagem de conteúdo.  Trazendo aos alunos 

maiores ponderações em novas situações de aprendizagem que não seria possível apenas ao 

educador concentrado apenas   no conteúdo do livro didático. 

De acordo com a resposta do entrevistado s3-H, observa-se que e o respondente 

considera que o laboratório de informática é um excelente recurso que faz com que as 

informações cheguem até ele de forma rápida. O entrevistado ver em potencial o excesso de 

informação que é possível adquirir usando esse ambiente de uma forma rápida e fácil.  

Sendo um dos fatores o acesso a informação e ao conhecimento de forma rápida, os 

laboratórios de informática têm se tornado uma grande ferramenta no processo de 

melhoramento do ensino e aprendizagem dos estudantes. Nele as práticas educativas podem 

ser exercidas com o auxílio de recursos tecnológicos diversos.  Porém o conhecimento que o 

professor adquire com o uso do laboratório acessando a internet precisa estar focado no 

desenvolvimento da inteligência dos respectivos alunos. 
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Nessa perspectiva, conforme o autor Valente (1993), a utilização do computador e da 

internet na prática docente deve ser pautada no cuidado com a aprendizagem dos alunos, em 

criar condições de aprendizagem.  Não adianta o professor ter acesso a uma fonte aplausível 

de conhecimentos no laboratório, ter um alto nível de tecnologia presente em sala de aula se o 

aluno não está sendo o principal beneficiado.  

Nesse sentido, Moran (2009) nos relata que uma sala de aula bem equipada 

tecnologicamente não garante um ensino de qualidade se o professor não estiver preparado 

com metodologias inovadoras.  As práticas tradicionais reduzem o emprego dos recursos 

digitais à pura sofisticação tecnológica, em nada contribuindo para tornar a aula mais atrativa, 

dinâmica e motivadora, fazendo desse aparato mera extensão do quadro ou lousa. 

Logo é preciso que a velocidade do conhecimento do docente em aprender no 

laboratório precisa estar alinhada as necessidades dos respectivos alunos; que as práticas 

pedagógicas precisam estar inovadas em conjunto com o aparato tecnológico para que os 

alunos tenham um desenvolvimento de sua aprendizagem de forma aplausível. 

Os entrevistados ao serem questionados de como se dá a sua preparação para utilizar o 

laboratório de informática forneceram as seguintes respostas: 

 

“Não consigo usar com eficiência o laboratório, pois precisei do professor para 

baixar um software de edição de jornal para trabalhar com meus alunos porem não 

obteve êxito. O sinal da internet era muito fraco e o professor desconhecia o assunto. 

E sempre quando vou usar a sala é reservada com antecedência “ (s1-P) 

“Incluo no planejamento da minha aula e faço o agendamento prévio com o 

professor do laboratório.” (s2-B) 

“O planejamento é colocado no meu plano de aula dentro dos objetivos a serem 

alcançados. E tento trabalhar o conhecimento relacionado na disciplina em questão.  

“ (s3-H) 

 

De acordo com a resposta do sujeito s1-P na respectiva pesquisa, podemos considerar 

que ele aparenta ter dificuldades em utilizar as tecnologias da informática em sua prática 

docente precisando do apoio de outro profissional para auxiliá-lo. Profissional esse que 

mostrou nem sempre estar preparado para auxiliar esse docente em sua jornada pedagógica.  

Muitos professores acabam se desanimando quando tentam encaixar suas aulas dentro dos 

recursos educacionais que um laboratório de informática oferece. Devido a insegurança e 

medo de lidar com novos desafios educacionais, o educador acaba se tornando apreensivo em 

lidar com as novas exigências tecnológicas. “Essa falta de preparo interfere no andamento das 

atividades com o uso do computador e é um aspecto negativo, podendo gerar insegurança para 

que o professor manuseie e domine os recursos computacionais.  “(ALONSO, 2002, p.31). 
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Contudo percebemos que o docente quando preparado para usar as ferramentas 

tecnológicas em prol do aprendizado do aluno de uma forma segura e eficaz tende a resultar 

um melhor sucesso em seu processo de ensino e aprendizagem. Não encarando o computador 

como um instrumento complicado que o impede de alcançar os seus objetivos pedagógicos.  

Com isso conseguimos entender que o docente precisa estar munido de conhecimento 

e preparado para utilizar as funções de um computador, dominando a linguagem informática 

para que não se sinta com dificuldades na sua prática docente. Com isso o professor estará 

seguro para lidar com as situações problemas do mundo informático que o submetem em seu 

cotidiano. 

Ao observar as respostas dos sujeitos (s2-B) e (s3-H) encontramos um elemento em 

comum e essencial incluído na pratica pedagógica dos bons professores: o planejamento. 

Notamos que eles antes de efetuar suas aulas em laboratório demonstram a preocupação de 

fazer um preparo de suas aulas na qual colocam no seu planejamento. Adotando essa 

estratégia os docentes terão a capacidade de se tornar um profissional mais seguro e preparado 

para gerar aulas de qualidade para os seus alunos onde se poderá enxergar maiores 

rendimentos em termos de conhecimento. 

Ao incluir o uso do laboratório em suas aulas com antecedência, o educador terá uma 

maior oportunidade de refletir melhor em como ampliar o uso dessa ferramenta em favor do 

melhoramento da sua pratica docente e do processo de ensino e aprendizagem dos alunos.  

Essa ampliação poderá decorrer em diversas áreas do saber de modo a também tentar trazer os 

conteúdos da   informática para o cotidiano dos discentes em sala de aula. 

De acordo com Miranda e Camossa (2013, p.5) nos recorda as seguintes ideias:  

 

É fundamental que a aprendizagem por meio do computador esteja integrada às 

situações do cotidiano, às diversas áreas do saber e aos conhecimentos dos alunos, 

ou seja, o educador deve utilizar este recurso a partir de uma proposta pedagógica da 

escola refletindo sobre o uso desta ferramenta tecnológica e quais as mudanças no 

processo ensino e aprendizagem irão alcançar. 

 

Contudo confirmamos ser uma boa prática pedagógica para os docentes em profissão 

fazer o planejamento prévio de quais conteúdos e recursos informáticos será vantajoso para 

aquela determinada situação específica de aprendizagem. Dessa forma, poderá ter um maior 

controle e maior rendimento na respectiva aula. Não só incluir, mas tentar fazer com que as 

aulas em laboratório procurem ter uma dimensão mais ampla que se integrem aos 

conhecimentos dos alunos levando em conta as situações cotidiana deles. 
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Os entrevistados em determinado momento no dialogo da entrevista foram indagados 

sobre a forma como avaliam as aulas ministradas por eles no laboratório de informática. 

Obtiveram-se as seguintes respostas que serão posteriormente analisadas: 

 

“As aulas geralmente não constam no planejamento, são apenas uma 

complementação. Não uso o laboratório para ministrar aulas. “ (s1-P) 

“Penso que são boas pois os educandos se interessam mais em pesquisar e estudar 

com o computador” (s2-B) 

“Avalio como uteis e agradáveis dentro da perspectiva que norteiam nossos 

objetivos.” (s3-H) 

 

 

De acordo com a resposta do entrevistado (s1-P), observa-se que e o respondente ainda 

não leva muito em consideração a relevância da informática de forma a melhorar a sua ação 

pedagógica junto a aprendizagem dos alunos, pois as aulas dele não privilegiam totalmente   o 

laboratório de informática como sendo um local de aprendizado diferenciado.   Embora as 

tecnologias estejam em pleno vapor no século XXI, alguns professores ainda encontram 

resistência em explorar por completo os recursos informáticos para conduzir suas aulas em 

suas práticas pedagógicas.  O professor precisa adotar uma nova postura educativa   diante das 

tecnologias da informação, ser um coordenador e facilitador do conhecimento despertando no 

aluno se senso de autonomia com o auxílio dos recursos informáticos.  “(...) não apenas 

modernizar a escola ou equipá-la com todos os recursos disponíveis, mas repensar a dinâmica 

do conhecimento de forma mais ampla, e, consequentemente, o papel do professor como 

mediador (...)” (TARJA, 2001, p.17). 

Ora pelo fato da informática ser um recurso educacional inegável para a educação, o 

educador precisa estar preparado adotando uma nova postura pedagógica com relação ao novo 

papel que o aluno vem desempenhando nesse mundo tecnológico. O docente não deve 

encontrar resistência  em usar o computador no seu plano  pedagógico,  mas antes tentar 

refletir sobre sua nova pratica e   repensar sua ação como facilitador do conhecimento .  

Ao registrar a resposta do entrevistado (s2-B), no momento da entrevista, percebemos 

que o docente descobriu que através do uso do laboratório de informática como ferramenta 

educativa os seus alunos revelaram um maior interesse em aprender os conteúdos escolares   

com o uso do computador. 

Para Miranda e Camossa (2013) a tecnologia visa estimular o aluno para aprender 

cada vez melhor, facilitando lhe concentrar sua atenção em outros pontos do conhecimento 

que passa despercebido em aulas tradicionais. Fazendo com que ele construa seu 
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conhecimento de diversas formas de acordo com a metodologia que o docente atua no 

laboratório. 

Flores (1996) defende que a informática deve habilitar e dar oportunidade ao aluno de 

adquiri novos conhecimentos, facilitar o processo de ensino /aprendizagem, enfim ser um 

complemento de conteúdos curriculares visando o desenvolvimento integral do indivíduo. 

Como podemos notar, o laboratório de informática pode representar para os alunos um 

ambiente mais estimulador para se adquirir novos conhecimentos. Logo, o corpo docente deve 

tentar incluí-lo em sua prática pedagógica de forma que caminhe em conjunto com os 

conteúdos das outras disciplinas visando um desenvolvimento mais integral do indivíduo. 

Ao observamos a resposta do entrevistado (s3-H), notamos que esse sujeito revela 

estar contemplado com as novas tecnologias da informática na educação e que tem seus 

objetivos de sala aulas atendidas quando em contato com o laboratório de informática.  Com 

isso os estudantes terão maiores chances de adentrar em novas formas de aprendizado que não 

era possível numa aula convencional. 

Para Borba e Penteado (2001) o uso de tecnologia, no caso a informática, contribui 

para a renovação, pode ser para os estudantes a oportunidade de aperfeiçoar a conexão de 

informações e ampliar o leque de conhecimentos. Ainda para Borba e Penteado (2001), há 

estudos que afirmam que as tecnologias influenciam as pessoas, a educação e 

consequentemente a sociedade, a escola quando diversifica as opções de aprendizagem ajuda 

a sociedade a desenvolver um ambiente cultural e científico.  

Contudo se nota que as práticas docentes quando aliadas as tecnologias na educação 

podem provocar um leque de possibilidades para os alunos aprenderem.  Esses discentes terão 

um ambiente inovador na qual poderão encarar os conteúdos perante outros aspectos de 

ensino e aprendizagem. Trazendo diferentes opções de conhecimento na qual o professor vai 

permitir que seus alunos construam de acordo com as metodologias apropriadas. 
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS. 

 

Esse trabalho acadêmico se mostra relevante de forma a contribuir com a reflexão e o 

aprendizado para todos educadores que se interessam em ensinar   usando o laboratório de 

informática.  Tendo como objeto de pesquisa verificar a prática pedagógica nos laboratórios 

de informática, na cidade de são Rafael, no que concerne ao uso dos computadores para 

ensino e aprendizagem dos alunos. Tendo como objetivos específicos para alcançar os 

resultados do objetivo geral: verificar o uso pedagógico dos computadores nos laboratórios de 

informática, refletir sobre o processo de ensino e aprendizagem a partir da utilização dos 

recursos informatizados de acordo com o pensamento dos autores da literatura pedagógica; 

identificar as principais dificuldades apresentadas pelos professores no uso dos laboratórios de 

informática.  

 Ao longo do trabalho na referida escola investigada vimos que o computador pode ser 

utilizado como uma alternativa fundamental para se desenvolver o aprendizado das outras 

disciplinas do currículo escolar.  Apesar das dificuldades que surgem no laboratório os 

docentes ainda se interessam e acreditam no potencial dos recursos tecnológicos.  

A sociedade da informação teve seu desdobramento com o surgimento das tecnologias 

da informação e comunicação. Graças as tecnologias o docente poderá abordar o conteúdo de 

forma diferenciada sem ficar refém somente da sala de aula.    

Notamos que a informática tem assumido um papel de destaque em todos os setores de 

nossa sociedade. A escola como local de uma educação sistematizada tem servido de base 

para propiciar aos estudantes um conhecimento ativo, crítico e transformador por intermédio 

dos recursos tecnológicos. Conforme os objetivos que o docente pretende alcançar em sala de 

aula, o computador deve ser encarado como uma ferramenta capaz de tornar o trabalho do 

professor ainda mais satisfatório, mais produtivo e mais fácil quanto a criar um processo de 

ensino e aprendizado. (CARVALHO, 2012) 

Vimos que a informática na educação no Brasil caminhou seus primeiros passos 

graças ao interesse e observação de alguns pesquisadores em relação ao ensino com 

informática em outros países, se destacando França e Estados Unidos. Graças aos primeiros 

seminários de informática na educação realizados nas cidades de Brasília no ano de 1981 e 

Bahia no ano de 1982, vários programas do governo foram criados posteriormente para treinar 

os professores e facilitar a inserção da informática dentro das escolas. Dentre os projetos 

abordados podemos citar alguns mais importantes como EDUCOM (Projeto Educação e 
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Comunicação), FORMAR (Projeto Formação de Professores), PROINFE (Programa Nacional 

de Informática Educativa), Proinfo (Programa Nacional de Tecnologia Educacional). 

Conforme foi visto em relação a informática educativa, visa-se criar um aluno com 

diferentes funções para atuar no mundo em que se vive. As novas tecnologias da informação e 

da comunicação visa formar no aluno uma capacidade de organizar, ampliar e refletir de 

forma lógica sobre diversos problemas. Conforme Pereira et al (2010) umas das maneiras para 

o professor alcançar isso, seria através do uso adequado dos aplicativos educacionais 

disponíveis na sua área de atuação, possibilitando resolver vários problemas de diferentes 

naturezas. Já Valente (1999) nos alerta que é importante que esse novo aluno que aprende 

com meios informáticos seja moldado para ser um indivíduo ativo no seu modo de pensar, 

preparado para buscar novas informações quando necessário, buscar novos problemas para 

resolver e novos horizontes para explorar.  

O professor então nesse novo processo terá um papel de facilitador do conhecimento, 

pesquisando novas maneiras e situações de aprendizagem que tenham propostas desafiadoras 

para os alunos. Para isso o docente precisa estar apto a se atualizar constantemente e 

desenvolver novas formas de depurar o conhecimento que o aluno já dispõe. 

Com relação a internet como ferramenta de ensino, percebi que a grandes maiorias dos 

professores entrevistados se utilizam dela para realizar trabalhos de pesquisa com seus alunos.  

Embora a pesquisa seja uma excelente forma de entrar em contato com novas fontes de 

conhecimento na rede de forma rápida e fácil, ainda não é certeza que o aluno venha 

realmente aprender o que foi ensinado. É importante não se utilizar dessa estratégia 

acreditando que os aluno só pelo fato de pesquisar já estará aprendendo o conteúdo.   

De acordo com Valente (1993) quando se trabalha com pesquisa na internet ele orienta 

o professor   os seguintes passos:  voltar o pensamento para determinado tema ou assunto; 

associar o que foi encontrado pelos discentes com as informações que eles já sabem e 

organizar os resultados encontrados para resolver futuros problemas. O ensino se torna 

ineficiente quando o estudante apenas reúne informações pesquisadas sem contextualizar.  É 

preciso que o professor intervenha na construção do conhecimento do aluno, impondo novas 

formas de conflito cognitivo, comparando informações e gerando debate das ideias percebe-se 

então que saber usar a internet para pesquisar informações nesse mar de conteúdo ainda não é 

o suficiente para o aluno desenvolver o ato da reflexão e chegar ao conhecimento. 

Conforme dito por Valente (1999), o aluno para aprender de fato em ambiente escolar 

norteado pelo professor precisa compreender o seu papel no processo pedagógico e entender 
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sua ação no próprio processo de aprendizado.  Quando o aluno entende o que esta produzindo 

ele será capaz de desenvolver novas habilidades e pensamento reflexivo. 

 

Para ser crítico, se envolver e participar das atividades na sociedade, assumir 

responsabilidades e desenvolver novas habilidades, é necessário o aluno 

compreender o que faz e não ser um mero executor de tarefas que são propostas. 

Portanto, do ponto de vista pedagógico, o que deve nortear a transformação da 

Educação Fordista para a Educação enxuta é a passagem do fazer para compreendê-

lo, segundo a visão piagetiana. (Valente, 1999, p.37) 

 

 

Ao analisarmos o uso pedagógico dos computadores nos laboratórios de informática 

verificamos alguns fatos sobre a pratica docente dos professores. Vários professores 

entrevistados defenderam que   o laboratório poder contribuir com a formação da prática 

docentes deles de forma a mantê-los sempre atualizados com novos temas, e com relação a 

velocidade de acesso as informações que ocorrem de forma rápida. Já outro destacou  o fato 

de que  nem sempre o laboratório  funciona quando se precisa, pois apresenta vários 

problemas quando o procura para ensinar; Alguns docentes apesar de já terem ensinado no 

laboratório de informática ainda não o  avaliam como uma ferramenta  essencial na 

construção do aprendizado dos alunos , mas apenas como um recurso complementar da sala 

de aula; constatamos que  existem professores que  se sentem preparados  para  utilizar o 

laboratório de informática, porém há outros que   sentem  dificuldades  em seu uso.  

Com relação as principais dificuldades em utilizar o laboratório muitos docentes ainda 

se veem despreparados.  Isso se da pelo fato de ainda existirem enormes barreiras tanto no ato 

de exercer a pratica de ensino como a de lidar com os problemas técnicos do laboratório. 

Muitas dessas dificuldades ainda estão relacionadas ao medo e receio de tentar algo 

novo, ao despreparo de lidar com situações que podem ocorrer nos laboratórios de informática 

como ligar e configurar equipamentos, baixar e instalar programas, resolver algumas falhas de 

configuração que podem ocorrer no sistema operacional, etc., a falta de planejamento e 

preparo para usar os recursos computacionais em prol do aprendizado dos alunos. Os docentes 

ainda sentem a necessidade de um preparo maior para utilizar as tecnologias informáticas em 

proveito do aprendizado dos discentes.  De acordo com Alonso (2002) que a falta de 

segurança do professor em usar o computador em sua prática pedagógica pode ser um fator 

negativo de forma a prejudicar o andamento de sua aula. De acordo com Brandão (1995) o 

computador pode ser inserido em qualquer parte do processo de ensino e aprendizado, desde 

que adequadamente planejado. 
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Após verificarmos o uso pedagógico dos computadores no laboratório de informática 

percebemos que o docente com as novas tecnologias e com um bom planejamento pedagógico 

pode usufruir de enormes potencialidades das ferramentas computacionais. Mas devemos 

alertar que o professor não precisa ficar só preso a pesquisas escolares. O computador pode 

ainda ser usado para trabalhar com programas educativos, ambientes de simulação, acesso a 

informações de forma instantânea com a internet que podem ser um diferencial no modo 

como o aluno aprende.  Mas para que isso ocorra de forma adequada o educador precisa 

ocupar um lugar de intermediário entre as informações e os alunos. O docente precisa também 

estar preparado para apontar novos caminhos avivando a criatividade, a autonomia e o senso 

crítico. 

A utilização dos laboratórios de informática no contexto educacional exige algumas 

mudanças que se referem a aspectos pedagógicos e a postura profissional do educador, que 

precisa abandonar a concepção de mero transmissor de conhecimento, para mediador do 

processo de ensino aprendizagem. O profissional da educação necessita assumir o papel de 

aprender continuamente, buscando romper com a mera informatização das técnicas 

tradicionais de ensino. 

Ao longo da pesquisa podemos constatar que alguns docentes da escola sentiam a 

necessidade de alguém que os norteasse melhor em resolver os problemas técnicos e no fazer 

pedagógico.  Um profissional que estivesse a frente do laboratório de informática para dar 

uma maior assistência aos professores junto com suas duvidas.  Ele poderia também ajudá-los 

na preparação de aulas mais elaboradas que poderiam ser lecionadas com o auxilio do 

computador e da internet.  As possíveis soluções estão nos próprios profissionais de educação 

que devem se interessar pelo fazer pedagógico com o auxílio do laboratório de informática, 

mas para isso eles precisam ser motivados a se aprimorarem continuamente em cursos de 

capacitação para usar de forma eficiente os recursos do laboratório (BRANDÃO, 1995). A 

figura do coordenador de laboratório  que pesquisa e busca meios para auxiliar o docente em 

seu fazer pedagógico é outra alternativa para efetivar a educação digital nas escolar. Este 

profissional com boas perspectivas educacionais consegue inserir no dia-a-dia da escola o 

ensino das tecnologias com êxito (ARAUJO, 2014). 

Com relação a limitação da pesquisa e constatou que apesar de existirem mais de uma 

escola no município apenas uma   foi investigada por ser a única que detém a modalidade de 

ensino médio; A quantidade de professores que participaram da pesquisa foi muito pouco, 
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pois muitos deles trabalhavam em diferentes turnos e também em outras escolas, tornando 

difícil encontra-los pessoalmente. 

Tendo em vista os resultados obtidos neste trabalho, são feitas as seguintes sugestões 

para futuras pesquisas: 

 Com relação a importância da internet como ferramenta de ensino, seria 

interessante investigar como introduzir a internet na educação como uma nova 

mídia de forma presencial e a distância. Focar-se-ia no professor como 

mediador, utilizando as novas tecnologias de uma forma mais participativa, 

trabalhando com projetos colaborativos, equilibrando o presencial e o virtual as 

suas possibilidades; 

 Com relação ao uso das tecnologias no espaço escolar, seria interessante 

investigar a importância do papel de um coordenador que auxilie o professor 

no uso do laboratório de informática, de modo a orientar e ensinar um uso 

adequado das ferramentas tecnológicas. 

 Com relação a informática educativa, seria interessante pesquisar os resultados 

da utilização de softwares educacionais com relação ao ensino e aprendizagem 

e melhoria do trabalho docente. Onde se investigaria a necessidade dos 

docentes para adoção desses softwares e verificar se esses programas são 

adequados ao conteúdo ministrado. 
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6. ANEXOS 

 

ANEXO A – Carta de apresentação do pesquisador 

 

Ipanguaçu-RN, ..... de.............. de 2018. 

    Senhor (a) ......................................., 

 

 Por meio desta apresentamos o (a) acadêmico (a) 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, do ........º semestre do Curso 

de Licenciatura  em Informática, devidamente matriculado (a) nesta Instituição de ensino, que 

está realizando a pesquisa intitulada “....................................................”. O 

objetivo do estudo é 

..................................................................................................... 

Na oportunidade, solicitamos autorização para que realize a pesquisa através da coleta 

de dados (questionário/entrevista/observação), com 

.................................................................................................................  

Queremos informar que o caráter ético desta pesquisa assegura a preservação da 

identidade das pessoas participantes. 

Uma das metas para a realização deste estudo é o comprometimento do pesquisador 

(a) em possibilitar, aos participantes, um retorno dos resultados da pesquisa. Solicitamos 

ainda a permissão para a divulgação desses resultados e suas respectivas conclusões, em 

forma de pesquisa, preservando sigilo e ética, conforme termo de consentimento livre que será 

assinado pelo participante. Esclarecemos que tal autorização é uma pré-condição. 

Agradecemos vossa compreensão e colaboração no processo de desenvolvimento 

deste (a) futuro (a) profissional e da iniciação à pesquisa científica em nossa região.  

              Atenciosamente: 

 

PROF.Ma. KARINA DE OLIVEIRA LIMA 

Professor (a ) orientado r(a) 
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ANEXO B – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido  

 

 

Eu_______________________________________________________ portador do 

RG. Nº __________________, CPF: ______________ aceito participar da pesquisa intitulada 

“...........................................” desenvolvida pelo (a) acadêmico 

(a)/pesquisador(a) ___________________________________ e permito 

que obtenha fotografia, filmagem ou gravação de minha pessoa para fins de pesquisa 

científica. Tenho conhecimento sobre a pesquisa e seus procedimentos metodológicos. 

Autorizo que o material e informações obtidas possam ser publicados em aulas, 

seminários, congressos, palestras ou periódicos científicos. Porém, não deve ser identificado 

por nome em qualquer uma das vias de publicação ou uso. 

As fotografias, filmagens e gravações de voz ficarão sob a propriedade do pesquisador 

pertinente ao estudo e, sob a guarda dos mesmos. 

 

Local da pesquisa, .......de ................................... de 201....... 

 

 

 

__________________________________________ 

Nome completo do pesquisado 

 

  



60 

 

ANEXO  C -  Consentimento para Fotografias, Filmagens e Gravações de Voz 

 

 

Eu __________________________________________________________, portador 

do RG. Nº __________________, CPF: ______________ permito que o pesquisador abaixo 

relacionados obtenham fotografia, filmagem ou gravação de minha pessoa para fins de 

pesquisa, científico e educacional. 

Concordo que o material e informações obtidas relacionadas possam ser publicados 

em aulas, seminários, congressos, palestras ou periódicos científicos. Porém, não deve ser 

identificado por nome em qualquer uma das vias de publicação ou uso. 

As fotografias, filmagens e gravações de voz ficarão sob a propriedade do pesquisador 

pertinente ao estudo e, sob a guarda do mesmo. 

 

__________________________________________________ 

ASSINATURA 

 

Acadêmico/Pesquisador: ______________________________________________ 

Professor Orientador:_________________________________________________ 

 

Data e Local onde será realizada a pesquisa 

 

Se o sujeito é menor de 18 anos de idade, ou é incapaz, por qualquer razão de 

assinar, o Consentimento deve ser obtido e assinado por um dos pais ou representante 

legal, conforme Anexo D 
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ANEXO D – QUESTIONÁRIO 

 

 

Questionário para o professor 

Perfil parte 1 

 

Idade:__________ 

Formação:__________________________________________ 

Especialização/ área:__________________________________ 

Tempo de serviço na Educação:_________________________ 

 

           Parte 02 

1. A escola onde você trabalha possui laboratório de informática? 

Sim(  )   não( ) 

 

2. A escola possui quantos laboratórios? 

(  )1       (   )2         (   ) 3 

 

3. Quais instrumentos pedagógicos você usa na escola ? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

________________________________________________ 

 

4. Já fez curso de formação na área de informática? Qual ? 

________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________ 

 

5. A escola oferece algum tipo de formação na área de informática?  

_________________________________________________________ 

6. Quanto a frequência de utilização do laboratório de informática para  

desempenho de suas práticas pedagógicas, você : 
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(  ) Utiliza muito  (  ) utiliza esporadicamente (  ) nunca utilizou 

 

Obrigado pela sua participação!!! 
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ANEXO E –  ENTREVISTA 

 

 

IFRN CAMPUS IPANGUAÇU 

CURSO DE LICENCIATURA EM  INFORMATICA 

Roteiro da entrevista semiestruturada 

Entrevista ao Professor 

            

1. Ao utilizar o laboratório de informática de sua escola, você recebe acessória 

técnica:                         

                               Sim (   )        não (  )  

 

2. Em caso afirmativo da questão anterior, o responsável pelo suporte técnico é: 

                       (  ) Um técnico de informática.  

                       (  ) Um professor que possui conhecimentos em informática.  

                       (  ) Outros. Qual o cargo dele na instituição?  

_________________________________________________________________          

3. A escola dispõe de softwares educacionais instalados nos computadores do 

laboratório de informática que atende as demandas da disciplina que o senhor 

leciona? 

                            (  ) Sim      (  ) não 

 

4. Já encontrou problemas de acessibilidade ao laboratório de informática que não 

conseguiu contornar por falta de: 

                (  ) suporte técnico (  ) precariedade dos computadores (  ) desconhece (  ) 

   (  ) Outros. Quais? ______________________________________________________  

 

5. Com qual finalidade você utiliza o laboratório de informática? 

6. Na sua opinião, o que os alunos estão aprendendo no laboratório de informática? 

7. Qual a contribuição do uso do laboratório de informática para a sua prática 

docente? 

8. Como   se dá a sua preparação para utilizar o laboratório de informática? 

9. Como você avalia as aulas ministradas, por você, no laboratório de informática? 

 


