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RESUMO 

 

 

MIRANDA, Rosângela Tereza Cabral.  A sala de informática: um ambiente de 

aprendizagem. Monografia (Especialização em Mídias na Educação) – Núcleo de 

Tecnologia Educacional para a Saúde, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de 

Janeiro, 2011. 

 

 

 

 

Este trabalho pretende refletir sobre a utilização da Sala de Informática como um 

ambiente de interatividade entre os sujeitos/tecnologia/conteúdo para que através desta 

interação o aluno conduzido pelo professor seja instigado a investigar, refletir e debater 

sobre os conceitos que já trabalhou ou que vai trabalhar em sala de aula. Neste processo, 

a Sala de Informática se torna uma extensão da sala de aula ao reforçar  o conhecimento 

adquirido nesta, de maneira lúdica, prática e eficiente usando como ferramenta de 

aprendizagem, o computador. Os sujeitos da pesquisa foram professores e alunos do 2º 

segmento do Ensino Fundamental do CE Aurelino Leal. Os instrumentos utilizados 

foram questionários contendo questões fechadas e abertas e observações de algumas 

aulas de Geografia e Projeto Definido. Os dados coletados foram analisados à luz do 

referencial teórico de alguns estudiosos da área das novas tecnologias e da área da 

aprendizagem: Vigotsky. Constatou-se, com os dados da pesquisa, que o computador é 

usado por poucos educadores em suas práticas pedagógicas e, consequentemente, a Sala 

de Informática. Apesar de tais resultados não serem satisfatórios, percebe-se que os 

docentes se mostram conscientes de que o computador e  a Sala de Informática podem 

contribuir na melhoraria da aprendizagem. 

 

 

 

 

 

Palavras-Chave: Sala de Informática. Computador. Aprendizagem Significativa. 

Professor Mediador. 
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ABSTRACT 

 

 

MIRANDA, Rosângela Tereza Cabral. The computer room: learning environment. 

Rio de Janeiro, 2011. Monografia (Especialização em Mídias na Educação) – Núcleo de 

Tecnologia Educacional para a Saúde, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de 

Janeiro, 2011. 

 

 

 

 

 

 

The present study intended to investigate the use of the computer room as an 

environment for interaction between the subject/ technology / subject so that through 

this interaction the student led by a Professor urged to investigate, reflect and discuss 

the concepts that have worked or will work in classroom. In this context, the computer 

room becomes an extension of the classroom to reinforce the knowledge acquired, in a 

playful practical and efficient manner, using the computer as a learning tool. The 

subjects were teachers and students of the 2nd segment CE Primary School Aurelino 

Leal. The instruments used were questionnaires containing closed and open questions 

and observations of certain classes of Geography and Project Set. The data collected 

were analyzed in light of the theoretical framework of some scholars in the field of new 

technologies and areas of learning: Vygotsky. It was noted, with the survey data, the 

computer is used by a few educators in their teaching and therefore the computer room. 

Although these results are not satisfactory, it is clear that educators are aware that show 

the computer and the computer room can contribute to improve learning. 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keywords: Computer Room, Computer, Meaningful Learning, Teacher Learning 

Facilitator. 
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APRESENTAÇÃO 

 O presente trabalho decorre da função de Orientador Tecnológico que exerço na 

Sala de Informática do CE Aurelino Leal desde 2005. Contudo, é preciso primeiramente 

falar da importância da implantação da sala, em 1998, através do Programa Nacional de 

Tecnologia Educacional (PROINFO
1
) na minha prática pedagógica. Assim que  foram 

instalados  os dez computadores
2
, percebi _como educadora preocupada em aproximar o 

mundo da escola com o dos educandos_ a  necessidade de saber lidar com este 

instrumento de informação para que pudesse inserir meus alunos no universo digital 

onde já viviam há muito tempo, mas fora dos muros da escola. Por isso, comecei a 

realizar os cursos oferecidos pelo programa para assimilar a nova tecnologia  e, assim, 

transformá-la num  recurso facilitador integrado ao currículo da disciplina de Literatura 

a qual eu ministrava. Foram vários cursos na busca de conhecimentos para estar 

familiarizada, segura e preparada para a nova linguagem. Estes foram realizados no 

Núcleo de Tecnologia Educacional (NTE-Nit1
3
) onde além de ser treinada com 

orientações básicas de informática, pude também aprender a planejar atividades 

utilizando o computador e, também a Internet para aperfeiçoar o meu trabalho. O 

processo de formação me incentivou a participar do curso de pós-graduação em 

Informática Educativa para que pudesse  construir e aprofundar conhecimento sobre as 

técnicas computacionais, além de saber integrar a máquina em minhas aulas, de modo a 

tornar o ambiente de aprendizado significativo.     

 Após a conclusão desse curso, fui designada para trabalhar no Núcleo de 

Tecnologia Educacional de Niterói2 (NTE-Nit2), situado no CE Aurelino Leal, na 

função de Professor Multiplicador já que isto era um pré-requisito para o exercício da 

mesma. No entanto, com a extinção do Núcleo, passei a exercer a função de Orientador 

Tecnológico gerenciando o trabalho na Sala de Informática, visando a sua otimização 

no desenvolvimento de atividades pedagógicas com professores e alunos. Neste espaço 

                                                           
1 PROINFO: Programa Nacional de Tecnologia Educacional com o objetivo de promover o uso pedagógico da informática na 

rede escolar, levando às escolas computadores, recursos digitais e conteúdos educacionais. 
 
2 Através do PROINFO foi entregue um kit tecnológico contendo 10 computadores e 1 impressora à escola. 
 
3 Os NTEs têm a função de capacitar professores da rede pública de ensino cujo objetivo é introduzir os recursos da informática 

e das telecomunicações no processo ensino-aprendizagem. 
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informatizado, tenho auxiliado alunos em suas pesquisas escolares e professores na 

busca de sites que sirvam como estratégia adicional de aprendizado à  matéria ensinada 

em sala de aula. Além disso, viabilizo atividades como confecção de jornais, blogs, 

webquest e contribuo nas atividades festivas do colégio elaborando cartazes, convites, 

folders, etc. Nesse contexto, procuro acompanhar as permanentes mudanças das 

tecnologias aprimorando-me em outros cursos de capacitação dentre os quais, o de 

Mídias na Educação
4
 oferecido pelo MEC. Dessa forma, sinto-me cada vez mais 

preparada para trabalhar na Sala de Informática como facilitadora e mediadora do 

processo ensino-aprendizagem sugerindo atividades aos professores em que  o 

computador seja usado como ferramenta interativa na construção da aprendizagem. 

Pois, se for assim utilizado, vem a “enriquecer o ambiente das crianças para que as 

trocas simbólicas estimulem o funcionamento da representação mental” (Fagundes, 

1994, p.49). Por isso, é tão importante o uso deste ambiente por ser um lugar que 

possibilita acesso à informação e onde o aluno pode construir seu conhecimento a partir 

da exploração, investigação, reflexão de forma dinâmica, lúdica, motivadora e 

integradora conduzido pelo professor.     

 Percebo, no entanto, que ainda existem educadores que não sentem necessidade 

de buscar conhecimentos junto à tecnologia, consequentemente, não usam a Sala de 

Informática. Tanto os professores mais antigos na profissão quanto os mais novos ainda 

não fazem do laboratório de informática uma extensão da sala de aula. Eles, talvez, não 

o veem como um  lugar que traz um diferencial na aprendizagem.   

 Na tentativa de refletir sobre esse desafio, surge este trabalho cujo tema é “A 

Sala de Informática: um ambiente de aprendizagem”. Na pesquisa, observa-se a sala 

como extensão da sala de aula no desenvolvimento do processo ensino e aprendizagem. 

Um ambiente de interação e aprendizagem  para aulas, projetos, pesquisas e 

investigações. Um lugar que motiva e desperta o interesse dos alunos para jogos 

educativos, pesquisas pela Internet entre outras coisas tornando as aulas mais atrativas e 

significantes. Um lugar que propicia o professor a atuar de forma mediadora visando o 

aprendizado e o desenvolvimento do seu aluno com o uso do computador. 

                                                           
4
 Mídias na Educação é um programa de formação continuada de educadores para o uso pedagógico das mídias integrado à 

proposta pedagógica. Está sendo promovido pelo MEC/SEED em conjunto com diversas universidades em todo o país sendo a 
UFRJ uma delas. 
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1 INTRODUÇÃO 

Os computadores chegaram às escolas públicas na década de 90 através do 

Programa Nacional de Tecnologia Educacional (PROINFO), criado pela Portaria nº 

522/MEC, de 9 de abril de 1997 para “promover o uso pedagógico de Tecnologias de 

Informática e Comunicações (TICs) na rede pública de ensino fundamental e médio.” 

Desde então, o MEC tem implantado Laboratórios ou Salas de Informática nas escolas 

para que esses ambientes visem à diminuição da exclusão digital e desenvolva o 

processo de modernização não só das escolas como também do ensino.  

 A tecnologia usada como meio para romper com a linearidade da aprendizagem, 

sendo o computador um recurso a mais na tentativa de diminuir problemas como, por 

exemplo, a evasão e a repetência tão presentes no ensino, principalmente, no 

fundamental.           

 Por isso, são importantes programas que possibilitem o desenvolvimento de 

práticas utilizando o computador. Para Eduardo Chaves (1987):   

(...) o processo da informatização da sociedade (...) caminha com espantosa 

rapidez e parece ser irreversível (...). O poder público tem significativa 

parcela de responsabilidade na tarefa de criar condições que venham a 

contribuir para a autonomia cultural e tecnológica da nação, diminuindo 

assim, eventualmente, a distância que separa o País das nações mais 

desenvolvidas (CHAVES, 1987, p.5). 

Os governos têm se preocupado em realizar investimentos em recursos 

tecnológicos nas escolas públicas com o objetivo de aprimorar o desempenho do 

professor, como é o caso do PROINFO, e melhorar o aprendizado dos alunos. Então, é 

preciso que os educadores estejam dispostos a colocar a tecnologia a serviço do aluno 

como evidencia Perrenoud (2000, p.139) quando afirma que as novas tecnologias 

“podem reforçar a contribuição dos trabalhos pedagógicos e didáticos contemporâneos, 

pois permitem que sejam criadas situações de aprendizagem ricas, complexas, 

diversificadas, (...)”.         

 A presença do computador na escola é um fato, então, cabe ao professor 

repensar a sua prática pedagógica para incorporá-lo e torná-lo um instrumento 

complementar ao trabalho da sala de aula, pois se assim o fizer, pode ser de grande valia 

no processo de ensino-aprendizagem.       

 No entanto, ainda, são poucos educadores que se dispõem a usar a máquina 
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pedagogicamente na Sala de Informática. Borba e Penteado (2005, p.23) dizem que 

“embora em muitas [escolas] o trabalho com informática tenha recebido apoio 

incessante da coordenação e direção, isso não é regra geral, podemos encontrar escolas 

onde a sala de informática é subutilizada.” Então, como fazer para que a Sala de 

Informática seja utilizada como um ambiente de aprendizagem? Como transformá-la 

numa extensão da sala de aula? Por onde começar?     

 Na tentativa de responder a esses questionamentos, surge o trabalho onde se 

pretende estudar a utilização da Sala de Informática como um ambiente de 

interatividade entre os sujeitos/tecnologia/conteúdo para que através desta interação o 

aluno conduzido pelo professor seja instigado a investigar, refletir e debater sobre os 

conceitos que já trabalhou ou que vai trabalhar. Neste processo, a Sala de Informática se 

torna uma extensão da sala de aula ao reforçar  o conhecimento adquirido nesta, mas de 

maneira lúdica, prática e eficiente usando como ferramenta de aprendizagem, o 

computador.          

 Na pesquisa, aplicaremos questionários a professores e alunos e serão 

observadas algumas aulas de Geografia e Projeto Definido
5
 já que o professor dessas 

disciplinas desenvolve atividades utilizando os recursos do computador para o 

enriquecimento da aprendizagem de seus alunos. Nessas aulas, pretende-se observar  a 

utilização da máquina pelo professor como ferramenta didática em sua prática e como 

os seus alunos desenvolvem as atividades com os recursos computacionais para 

favorecer seu aprendizado como nos afirma Penteado (1999, p.306), “Ao trazer o 

computador para a sala de aula, o professor passa a contar não só com mais um recurso 

para a realização de tarefas, mas está abrindo um novo canal de comunicação com seus 

alunos.”         

 Portanto, a pesquisa é realizada com objetivo geral de fazer um estudo sobre o 

uso da Sala de Informática como um ambiente interativo a fim de verificar a adesão dos 

alunos e professores na criação de atividades significativas usando o computador como 

instrumento complementar dos trabalhos realizados em sala de aula na busca da 

melhoria do aprendizado. Para isso, são delimitados alguns objetivos específicos:  

                                                           
5
 Projeto Definido é uma disciplina de temática livre em que o professor pode realizar reforço de algum assunto ou trabalhar 

temas interdisciplinares.  
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1. Debater o uso do computador e do espaço com fins educativos;   

 2. Verificar a eficiência do uso do espaço pelos docentes;    

 3. Avaliar a receptividade dessa prática junto aos alunos;   

 4. Investigar os hábitos de uso da informática por parte de professores e alunos.

           

 Assim, o trabalho pretende refletir sobre as práticas pedagógicas de educadores 

que buscam novas formas de ensinar com as tecnologias e integrá-las em seus 

procedimentos metodológicos.  

 

 

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 Vivemos numa sociedade onde usufruímos das vantagens oferecidas pelas 

tecnologias em todos os aspectos da nossa vida: em casa, no trabalho, no lazer. Esta 

nova comunidade é chamada por alguns estudiosos como “sociedade da informação”,  

que, conforme Castells (1999, p.48) “é um conceito utilizado para descrever uma 

sociedade (...) que faz o melhor uso possível das Tecnologias de Informação e 

Comunicações no sentido de lidar com a informação, e que toma esta como elemento 

central de toda atividade humana.”        

 Nela existem várias formas de aquisição e troca de conhecimentos como sons, 

imagens, animações, interatividade que fazem parte da nossa vida e a dos jovens alunos 

que  vão além dos livros e da própria figura do professor. Esses recursos tecnológicos 

evoluem em ritmo acelerado e, por isso, não podem ser ignorados pela escola já que 

estão presentes no cotidiano dos alunos. De acordo com Belloni (2001, p.69) “o avanço 

tecnológico no campo das comunicações torna indispensável e urgente que a escola 

integre esta nova linguagem - que é a linguagem dos alunos - sob pena de perder o 

contato com as novas gerações”. Esta afirmativa nos leva a compreender que o 

computador traz  uma nova linguagem para o espaço escolar e propicia mudanças no 

processo de ensino e de aprendizagem. Cientes da sua importância na Sala de 

Informática, traremos para o estudo alguns autores da área das novas tecnologias entre 

eles  Moran, Lévy, Chaves, Valente e outros e na área da aprendizagem, Vigotsky. 
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Porém, antes de nos determos sobre o estudo  proposto, vamos abordar a importância da 

escrita, do livro impresso, das TIC que trouxeram e trazem contribuições significativas 

para a escola.         

 

 

2.1  A Escrita e o Livro Impresso 

  

 A escrita foi um passo tecnológico significativo para a humanidade. Sua 

invenção tornou possível registrar a fala, “técnica inventada pelo homem para melhor se 

comunicar com outros seres humanos, (...) portanto, [a escrita] é a primeira tecnologia 

que permitiu que a fala fosse congelada, perpetuada, e transmitida a distância” 

(CHAVES, 1999, p.21).  

A escrita se constituiu em um poderoso recurso de expressão do homem, 

possibilitando a fixação de suas ideias cujo registro era feito através de diversos 

suportes como pedra, madeira, peles de animais até chegar ao papiro, pergaminho e 

papel. Este inventado pelos chineses no século I a.C., permitiu a ampliação da 

acessibilidade e disseminação da informação e do conhecimento que foram condições 

indispensáveis para a invenção da imprensa em 1456 por Gutenberg. Com o seu invento 

foi possível reproduzir a Bíblia em dois volumes com mais de mil páginas impressas. 

Nascia assim o livro que poderia ser transportado, guardado, lido por muitas pessoas. 

Esse foi um passo importante para chegar-se às publicações de histórias, poesias, 

cálculos numéricos, ideias e ideais que poderiam percorrer longínquas terras e chegar às 

mãos de povos que seus autores nunca imaginariam que chegassem. 

Para Machado (1994, p.5) o livro é “todo e qualquer dispositivo através do qual 

uma civilização grava, fixa, memoriza para si e para a posteridade o conjunto de seus 

conhecimentos, de suas descobertas, de seus sistemas de crenças e os voos de sua 

imaginação”. 

O livro revolucionou o universo das distintas áreas do conhecimento ao ser 

reproduzido em série e como declara Chaves (1987), “foi o primeiro produto cultural de 



17 
 

consumo de massa” e passou a ser intensamente utilizado porque segundo o mesmo 

autor: 

O livro impresso se tornou um instrumento poderoso de liberação individual 

e social: um descortinador de cenários, um desbravador de horizontes, um 

abridor de mentes. (...) O surgimento da ciência moderna, no século XVII, o 

aparecimento da revolução industrial, as guerras de independência, a 

disseminação da democracia – todos esses movimentos possuem nexos 

causais com o aparecimento do livro impresso (CHAVES, 1987, p. 20). 

 

O livro transformou-se numa tecnologia revolucionária ao fazer  com que as 

ideias  se espalhassem atingindo um grande número de pessoas na sociedade e também 

na escola. A difusão desse veículo de informação resultou num aumento significativo do 

número de publicações ocasionando a disseminação de informações que fez dele um 

meio dominante e de prestígio. Assim, ele passou a fazer parte do cotidiano das pessoas 

de maneira efetiva e introduziu novas possibilidades ao nosso sistema escolar, como 

menciona Chaves (1987): 

O livro (ainda que manuscrito) lançou as sementes do que veio a ser o nosso 

sistema escolar. A demanda pela educação cresceu, o número de mestres com 

os quais era possível manter um relacionamento face-a-face, um-a-um, era 

pequeno, o número de livros e bibliotecas diminuto, e, portanto, começaram a 

se formar grupos de pessoas que desejavam aprender alguma coisa e que, 

para tanto, procuravam um mestre, dando início a um modelo de ensino um-

para-muitos, que prevalece até hoje (CHAVES,1987, p. 14).  

 

Surgia, então, uma nova forma de aprendizado onde o livro impresso foi 

incorporado aos métodos de ensino do professor como meio de difusão do 

conhecimento. Ele foi a tecnologia que causou grande revolução dentro da educação  e 

sem dúvida, um importante  suporte de informação do processo de ensino-aprendizagem 

e imprimiu sua marca no tipo de construção de conhecimento que gerava. Chaves 

(1999) afirma que “o livro abriu novas perspectivas para a educação, tornando viáveis 

novos modelos de ensino e aprendizagem e, consequentemente, novas filosofias da 

educação”.  

Depois do livro impresso surgiram outras técnicas mais aprimoradas até chegar 

às tecnologias digitais de informação e comunicações (TIC).  
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2.2 As TIC 

 

A nossa sociedade contemporânea vem passando por inúmeras mudanças em 

todas as áreas do conhecimento humano. Essas mudanças ocorrem por causa do avanço 

das tecnologias que produz um crescente desenvolvimento em todos os setores da 

sociedade, favorecendo o surgimento da Sociedade da Informação. Para Castells (1999, 

p.49), “estamos diante de um novo paradigma tecnológico: a revolução tecnológica da 

informação, a revolução informacional.”       

 A Sociedade da Informação agrega as tecnologias de informação e 

comunicações (TIC) que podem ser definidas como um conjunto de todas as atividades 

e soluções providas por recursos de computação que nos fazem percorrer mundos 

virtuais, possibilitando novas formas de pensar e de se relacionar com o outro.  

Dessa forma, as TIC desempenham um papel cada vez mais importante para o 

desenvolvimento do mundo. O seu surgimento aperfeiçoou e muito a comunicação e a 

informação entre as pessoas e invadiu a área profissional, de lazer, incluindo a 

educacional. Elas interferem não só no nosso modo de pensar, como também no sentir, 

agir, relacionar-se socialmente e adquirir conhecimentos, criando assim, uma nova 

cultura e um novo modelo de sociedade. As TIC caracterizam-se pela rapidez e 

abrangência de informações, pela velocidade das alterações no campo informacional e 

pela necessidade permanente da atualização do homem para acompanhar as suas 

mudanças. Podemos assim constatar que as TIC estão muito presentes na nossa vida. 

A invenção da imprensa provocou uma revolução científica que favoreceu a 

revolução tecnológica onde está inserido o computador que veio a introduzir uma nova 

maneira de escrita, pois a palavra escrita deixa de ser estática e podemos reescrevê-la, 

apagá-la ou modificá-la quantas vezes desejar e, sua aliada, a Internet que representa um 

grande instrumento de disseminação do conhecimento.  

A Internet é muito utilizada hoje em dia. Ela trouxe novas formas de 

comunicação que possibilitam uma verdadeira revolução na forma de nos 

comunicarmos com outras pessoas. Podemos afirmar que seu  uso contribui para o 

desenvolvimento da sociedade, da informação, e também melhoria da vida dos 

cidadãos. A Internet melhora as comunicações e o acesso à informação. Atualmente, 
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este meio de comunicação é utilizado em casa, trabalho, escola, para realizar trabalhos 

ou simplesmente lazer. Na escola, a Internet pode contribuir para dinamizar as 

atividades pedagógicas e promover interação entre todos os envolvidos no contexto 

escolar.  

A Internet é, portanto, uma excelente fonte de informação e sua utilização no 

processo pedagógico precisa ser percebida como uma ferramenta significativa para o 

trabalho docente. Dessa forma, na escola, a Internet precisa ter grande importância 

pedagógica que de acordo com Moura (1998):  

A Internet faz hoje parte do nosso mundo, incluindo o espaço escolar, e a 

educação não pode passar ao lado desta realidade. Este novo recurso põe à 

disposição um novo mar de possibilidades para novas aprendizagens, permite 

a interação com outras pessoas das mais variadas culturas, possibilita o 

intercâmbio de diferentes visões e realidades, e auxilia a procura de respostas 

para os problemas. Ela é um excelente recurso para qualquer tipo de 

aprendizagem, em particular nas aprendizagens em que o aprendente assume 

o controle (MOURA, 1998, p.10). 

 

 As TIC vêm, então, contribuindo para a modificação da forma das pessoas se 

relacionarem e de construírem conhecimentos. Segundo Lévy (1999), “é sabido que as 

novas Tecnologias da Informação e da Comunicação vêm se tornando, de forma 

crescente, importantes instrumentos de nossa cultura e sua utilização um meio concreto 

de inclusão e interação no mundo”. E o próprio autor as considera ferramentas que 

possibilitam a novas aprendizagens quando diz: 

(...) da mesma forma que a invenção da escrita por volta de 3000 a.C. e da 

imprensa por Gutenberg, no século XV, são tecnologias da inteligência, no 

sentido de se constituírem em novas ferramentas cognitivas. Na medida que 

viabilizam novas possibilidades cognitivas, possibilitam um salto qualitativo 

em nossas possibilidades de raciocínio e apreensão de conhecimento (LÉVY, 

1999, p.171). 

 

Assim, as tecnologias  tornaram-se ferramentas úteis trazendo benefícios para a 

aprendizagem,  despertando no aluno o interesse em aprender.  

A escrita e o livro impresso produziram grandes transformações sociais, 

econômicas, políticas e, naturalmente, culturais. Agora, são as TIC, a aldeia global, a 

Internet. Estamos assistindo, em tempo real, mudanças na nossa maneira de nos 

representarmos e de representarmos em uma das nossas instituições mais importantes e 

permanentes, a escola.  

http://ads.us.e-planning.net/ei/3/29e9/cfa010f10016a577?rnd=0.1349350070360274&pb=6ee94a33c1920fde&fi=36b51d45c00a5b7d&kw=recurso
http://ads.us.e-planning.net/ei/3/29e9/cfa010f10016a577?rnd=0.9313968555841567&pb=9b13239f4d0fedba&fi=36b51d45c00a5b7d&kw=mar
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2.3 Tecnologia e Aprendizagem  

 

A tecnologia computacional deve ser utilizada no espaço escolar, pois contribui 

de forma significativa no desenvolvimento das capacidades intelectuais dos alunos, que 

são o foco central de todo o processo educativo. Então, a escola precisa inserir as 

inovações tecnológicas a fim de que o seu papel formativo contribua para melhor 

integrar os alunos numa sociedade cada vez mais exigente. Neste sentido, Morais (2006) 

declara:  

(...) a sociedade necessita de uma escola que procure e fomente uma 

educação moderna apostada na formação de cidadãos autônomos, 

responsáveis e solidários, na medida em que a educação é crucial na 

construção de uma sociedade baseada na informação, no conhecimento e na 

aprendizagem (MORAIS, 2006, p 53). 

 

Portanto, a escola é o espaço ideal para  aprendizagem com as  tecnologias de 

modo a formar cidadãos críticos, livres, responsáveis. Neste contexto, a escola precisa 

mudar, deixar de ser transmissora de informações onde era ou é usada a repetição, a 

memorização e os conteúdos descontextualizados, fragmentados sendo o livro única 

fonte de conhecimento. Deixar, enfim, o tradicionalismo e ser um lugar onde os alunos 

possam descrever e reescrever suas ideias, construírem-se sujeitos a partir de suas 

experiências adquiridas através da interação com o outro. Esta é a teoria Sócio-

Interacionista de Vigotsky
6
(1998) que considera o desenvolvimento da criança um 

produto da influência e combinação de fatores orgânicos pessoais (internos) e de 

variáveis proporcionadas pelo ambiente em que ela vive, isto é, o seu desenvolvimento 

cognitivo ocorre dentro de um determinado contexto social. 

Vigotsky menciona que na escola devem-se respeitar os limites de aprendizagem 

da criança [aluno] para que venha  conviver em sociedade com respeito e dignidade que 

lhe é de direito. Portanto, é no convívio social que a criança vai se constituir, vai 

aprender através da mediação, da troca de experiências com o outro.   

 Para o autor, o sujeito constrói o conhecimento na sua interação com o meio em 

que está inserido, no entanto, essa relação é permeada por um contato com outra pessoa 

                                                           
6
  L. S. Vigotsky, psicólogo russo que viveu e desenvolveu seus estudos durante os anos 30. O Sócio-Interacionismo proposto 

por ele tinha como principal veia a interação entre os indivíduos. 
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em seu ambiente, ficando aqui claro que essa pessoa desempenhará um papel de 

extrema relevância no processo de aprendizagem. Segundo Vigotsky (1998): 

(...) o aprendizado desperta vários processos internos de desenvolvimento, 

que são capazes de operar somente quando a criança interage com pessoas 

em seu ambiente e quando em cooperação com seus companheiros. Uma vez 

internalizados esses processos tornam-se parte das aquisições do 

desenvolvimento independente das crianças (VIGOTSTK, 1998, p.101). 

 

Vigotsky valoriza o trabalho coletivo, cooperativo, que deve ser desenvolvido 

através de metodologias que oportunizem o diálogo, a dúvida, a discussão, sendo 

desafiantes, problematizadoras e com real significado para os alunos. Esse tipo de 

metodologia faz do professor o agente mediador do processo de aprendizagem levando 

seu aluno a trabalhar em grupo e na troca com outros colegas e com ele próprio para que 

se internalizem conhecimentos, papéis e funções sociais que contribuem para sua 

formação.  O professor, então, tem como função primordial  organizar o meio em que 

está inserido com seus alunos de modo a provocar o interesse dos mesmos e levá-los a 

agir para aprender, pois é a atividade do sujeito sobre o mundo que lhe permite 

apropriar-se do conhecimento e da cultura. O docente é o instrumento que promove o 

aprendizado e impulsiona o desenvolvimento do aluno. Nesta  interação entre os 

sujeitos pode acontecer um trabalho de parceria conjunta para produzir algo que não 

poderiam produzir individualmente.  

Nessa perspectiva, o ambiente informacional exerce enormes influências no 

desenvolvimento desse indivíduo [aluno], pois possibilita a interação entre os pares 

utilizando o computador como um recurso facilitador da aprendizagem. 

Partindo deste pensamento, a escola precisa oferecer ao educando oportunidades 

significativas que promovam a interação, cooperação, comunicação e motivação a fim 

de oportunizar a relação entre os alunos e estes com as tecnologias. A  escola precisa ser 

um ambiente que valoriza a experiência e o conhecimento de cada aluno. Para isso, tem 

que se adequar às necessidades e interesses dos educandos que vivem em uma época 

altamente tecnológica. O importante é que a escola não vire as costas para o mundo 

tecnológico, mas se adapte a ele. Ela precisa inserir as estratégias de comunicação dos 

meios para conectar-se aos alunos.  

As tecnologias são pontes que abrem a sala de aula para o mundo, que 

representam, medeiam o nosso conhecimento do mundo. São diferentes 



22 
 

formas de representação da realidade, de forma mais abstrata ou concreta, 

mais estática ou dinâmica, mais linear ou paralela, mas todas elas, 

combinadas, integradas, possibilitam uma melhor apreensão da realidade e o 

desenvolvimento de todas as potencialidades do educando, dos diferentes 

tipos de inteligência, habilidades (MORAN, 2007, p.162). 

 

 É importante, então, mencionarmos que o uso das tecnologias na escola efetiva 

seu verdadeiro papel no mundo moderno e ela não pode ficar distante desse processo ou 

cada vez mais se distanciará do aluno. As ferramentas digitais deverão possibilitar 

aprendizagens por descoberta para culminar numa melhoria da qualidade de ensino, mas 

isso só ocorrerá quando estiverem inseridas dentro de novas metodologias de ensino.  

 

2.4 O Computador e a Informática Educativa 

 

O computador tornou-se um componente essencial para formação geral e 

profissional do indivíduo, e a educação não pode ficar alheia a esse fato. É uma 

ferramenta educacional onde o aluno desenvolve ou executa alguma atividade no 

desenvolvimento do seu aprendizado. No entanto, o mesmo só será uma excelente 

ferramenta quando o professor mudar sua postura tradicional para uma nova postura 

metodológica onde possa caminhar ao encontro dos anseios do educando 

disponibilizando os recursos das ferramentas tecnológicas visando o seu uso didático de 

forma plena e efetiva na sua prática. 

Assim, o computador precisa, urgentemente, ser olhado de forma crítica pelos 

educadores para que se busque através das teorias e práticas pedagógicas a sua ampla 

utilização. Não se pode mais discutir se deve ser usado ou não; deve ser discutido como 

utilizá-lo de forma proveitosa e educativa na aprendizagem do aluno como Valente 

(1993, p.13) bem acentua: “o computador não é mais o instrumento que ensina o 

aprendiz, mas a ferramenta com a qual o aluno desenvolve algo e, portanto, o 

aprendizado ocorre pelo fato de estar executando uma tarefa por intermédio do 

computador.” 

Se o seu potencial for conhecido pelos professores poderá ser utilizado não só 

como instrumento de apoio  às matérias e aos conteúdos lecionados como também uma 



23 
 

ferramenta pela qual professores e alunos desenvolvem seus trabalhos (planejamento 

das atividades pedagógicas, elaboração de textos, consulta ao banco de dados, acesso ao 

material didático das mais diversas variedades, comunicação com outras pessoas e 

entidades). Nesse sentido, facilita o processo de construção do conhecimento e funciona 

como um recurso potencializador da ação pedagógica (SANCHO, 2002). 

O computador usado de maneira adequada e significativa possibilita o acesso 

mais rápido às informações, propicia ao educando eficiência na construção do 

conhecimento e converte a aula num espaço real de interação, de troca de resultados, 

adaptando os dados à realidade do educando (BIANCONI, 1998).    

 Uma tecnologia usada com inteligência e competência se torna  um excelente 

recurso pedagógico como é a proposta da Informática Educativa: 

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).  

 

 Assim, a Informática Educativa orienta a inclusão, a integração do computador 

no ensino e na aprendizagem para que seja usado como uma ferramenta que auxilia o 

professor a formar conceitos com seus alunos e aprofundar os conhecimentos adquiridos 

em sala de aula.          

 O termo "Informática na Educação" significa a inserção do computador no 

processo de aprendizagem dos conteúdos curriculares de todos os níveis e modalidades 

de educação. Para tanto, o professor da disciplina curricular deve ter conhecimento 

sobre os potenciais educacionais do computador e ser capaz de alternar adequadamente 

atividades tradicionais de ensino-aprendizagem e atividades que usam o computador 

(VALENTE, 1993). Nesse sentido, o computador transforma-se em um poderoso 

recurso de suporte à aprendizagem, com inúmeras possibilidades pedagógicas, desde 

que haja uma reformulação nos currículos para que o artefato  não se torne mais um 

adereço travestido de modernidade.        
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2.5 A Sala de Informática e o Professor 

 

O computador precisa ser usado de maneira significativa na escola e a Sala de 

Informática pode ser um espaço facilitador ao acesso à máquina como forma de 

informação e formação para que o jovem aluno construa seu conhecimento.  

A Sala de Informática, um lugar onde pode acontecer a colaboração/interação 

entre os sujeitos e com o próprio ambiente. Aprender num ambiente que tem acesso à 

tecnologia torna a aprendizagem excitante e relevante para os alunos, pois favorece a 

articulação de uma nova aprendizagem, ao mesmo tempo em que propicia o 

aprofundamento de conceitos estudados em sala de aula. 

O computador ao ser utilizado em atividades significativas funciona como 

instrumento facilitador e enriquecedor em um ambiente de aprendizagem para a 

produção do conhecimento, além de facilitar na busca das informações. Dessa forma, a 

Sala de Informática se torna em um ambiente cooperativo onde o aluno pode se 

manifestar, falar, justificar, contrapor-se, assim ter oportunidade de refletir sobre seus 

questionamentos com os seus colegas em uma atividade de reflexão, articulação e 

reelaboração dos seus conhecimentos, aprendendo e ensinando em um processo 

interativo. O espaço informacional favorece a interação e a colaboração levando o aluno 

a aprender com o outro.         

 Nesta perspectiva, entendemos que o conhecimento é construído em conjunto, 

ou seja, a utilização de recursos (materiais) e a presença de agentes mediadores, na 

figura do mais experiente, representam uma proposta pedagógica em que o indivíduo 

constrói o conhecimento na sua interação com o outro: 

Todo conhecimento é construído socialmente, no âmbito das relações 

humanas. O homem é  visto como um ser que transforma e é transformado 

nas relações produzidas em uma determinada cultura, e cultura é um produto 

da vida, da atitude social do homem. Assim, podemos compreender a 

tecnologia como criação humana, produto de uma sociedade e de uma cultura 

(VIGOTSK, 1998, p.102). 

  

 É possível afirmar que o desenvolvimento pleno do ser humano depende do 

aprendizado que realiza num determinado grupo cultural. Por isso, a mediação do 

professor é de suma importância no processo de ensino-aprendizagem aliado aos 

recursos computacionais e sua contribuição eficaz  nesta  relação constitui um elemento 
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fundamental para o processo de desenvolvimento do aluno.    

 Dessa forma, o  processo de aprendizagem requer seguir algumas regras para a 

obtenção de resultados quer sejam positivos ou negativos. De acordo com Jonassen 

(1996), há quatro formas de aprendizagem com uso do computador: “Aprender a partir 

da tecnologia, aprender acerca da tecnologia, aprender através da tecnologia e aprender 

com a tecnologia.”         

 Na 1ª forma significa que o aluno vai aprender o conteúdo apresentado pelo 

computador como se este fosse o próprio professor. Esta visão de educação está baseada 

em antigos paradigmas em que o professor é o detentor do conhecimento. Na segunda 

forma, aprender acerca da tecnologia é aprender sobre ela mesma, ou seja, sobre 

informática. Na 3ª, aprender através da tecnologia, o aluno irá programar o computador 

através de linguagens como BASIC ou o LOGO. Na última categoria, aprender com a 

tecnologia  é torná-la uma ferramenta para construção do conhecimento. Nesta, o 

educador  não trará tudo pronto, os conhecimentos serão construídos a partir da reflexão 

sobre a ação. 

Seguindo o mesmo pensamento da aprendizagem com a  tecnologia está o de 

Lévy: 

Novas maneiras de pensar e de conviver estão sendo elaboradas no mundo das 

comunicações e da Informática. As relações entre os homens, o trabalho, a 

própria inteligência dependem, na verdade, da metamorfose incessante de 

dispositivos informacionais de todos os tipos. Escrita, leitura, visão, audição, 

criação e aprendizagem são capturados por uma Informática cada vez mais 

avançada (LÉVY, 1999, p.172). 

 

Desse modo, o computador usado como auxiliador nas atividades escolares torna 

a Sala de Informática um ambiente que  beneficia  o aprendizado cuja possibilidade 

pode ser transferida ou ampliada para a sala de aula. O espaço, então,  ultrapassa as 

fronteiras do educar convencional  e a  postura tradicional do professor é abandonada 

para dar lugar a do professor mediador no processo de construção do conhecimento do 

aluno. Para Valente (1993, p.49), “o professor deverá realizar o papel de mediador entre 

o aluno e sua aprendizagem (...)”. Essa ação produzirá um conhecimento significativo à 

vida do educando, que para Masetto: 

(...) a mediação pedagógica busca abrir um caminho a novas relações do 

estudante: com os materiais, com o próprio contexto, com outros textos, com 



26 
 

seus companheiros de aprendizagem, incluído o professor, consigo mesmo e 

com seu futuro (MASETTO, 2000, p.145).  

 

O professor, para estar inserido na era tecnológica, precisa rever algumas ações 

educacionais até então utilizadas em sala de aula e refletir sobre sua mudança 

pedagógica para promover a aprendizagem. Assim afirma Valente: 

A utilização das TICs no ambiente escolar contribui para essa mudança de 

paradigmas, sobretudo, para o aumento da motivação em aprender, pois as 

ferramentas de informática exercem um fascínio em nossos alunos. Se a 

tecnologia for utilizada de forma adequada, tem muito a nos oferecer, a 

aprendizagem se tornará mais fácil e prazerosa, pois as possibilidades de uso 

do computador como ferramenta educacional estão crescendo e os limites 

dessa expansão são desconhecidos (VALENTE, 1993, p.13). 

 

 A Sala de Informática é o ambiente onde a tecnologia pode ser utilizada por 

professores com seus alunos no desenvolvimento de atividades que potencializam a 

aprendizagem, um lugar aberto e livre ao diálogo. Seguindo este pensamento,  a Sala 

surge trazendo novas perspectivas para a educação, pois para Valente (2002, p.23) “as 

facilidades técnicas oferecidas pelos computadores possibilitam a exploração de um 

leque ilimitado de ações pedagógicas e que podem ser desenvolvidas no ambiente 

informatizado.”         

  A tecnologia usada em prol do aluno proporciona mudança de 

paradigma, de postura do professor que deixa de ser transmissor de conhecimento para 

ser um mediador entre as informações e os alunos, que conforme Veiga: 

É preciso evoluir para progredir, e a aplicação da informática desenvolve os 

assuntos com metodologia alternativa, o que muitas vezes auxilia o processo 

de aprendizagem. O papel então dos professores não é apenas o de transmitir 

informações, é o de facilitador, mediador da construção do conhecimento. 

Então, o computador passa a ser o „aliado‟ do professor na aprendizagem, 

propiciando transformações no ambiente de aprender e questionando as 

formas de ensinar ( VEIGA, 2001, p.2). 

Neste sentido, o trabalho dos professores  com a informática na educação tem 

que  ser um trabalho de qualidade como Cox esclarece: 

(...) [os professores] precisam dispor de conhecimento e habilidades 

específicas. Precisam, dentre outras coisas, conhecer as ferramentas 

computacionais que podem ter serventia à sua pratica educacional escolar e 

saber explorar os instrumentos da informática de forma que atendam aos 

objetivos educacionais ( COX, 2003, p.109). 
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 Todavia, o professor, para  adquirir “conhecimentos e habilidades específicas” e 

saber explorar o computador, precisa, segundo Maria Elisabette Brisola Brito Prado: 

(...) investir na sua formação, propiciando o desenvolvimento de sua 

capacidade crítica, reflexiva e criativa. Dessa forma, não basta o professor 

aprender a operacionalizar o computador, isto é, saber ligar e colocar um 

software para o aluno usar, precisa vivenciar e compreender as implicações 

educacionais envolvidas nas diferentes formas de utilização do computador a 

fim de poder propiciar um ambiente de aprendizagem criativo e reflexivo 

para o aluno. (PRADO, 1999, p.10). 

          

O  professor, então,  precisa participar de cursos de capacitação para assumir 

uma nova postura frente à tecnologia. No entanto, se faz necessário distinguir 

capacitação por meio de cursos de treinamento e capacitação por meio de cursos de 

formação. A primeira restringe-se a adicionar conhecimentos e técnicas de informática 

ao que o professor já realiza em sala de aula. O curso de formação, por sua vez, deve 

propiciar condições para que ocorram mudanças (...) na maneira do profissional da 

educação ver sua prática, entender o processo de ensino-aprendizagem e assumir uma 

nova postura como educador (VEIGA, 1993). 

O professor capacitado amplia suas possibilidades de trabalho com a informática 

onde pode  explorá-la e integrá-la aos conteúdos escolares para atingir os objetivos do 

seu planejamento de ensino. Dessa forma, se sentirá seguro para também explorar a Sala 

de Informática de maneira que seja integrada às suas atividades.    

  

 

 

2.5.1 O Professor Mediador 

 

A escola precisa agregar  em seu meio a tecnologia para melhor preparar os 

alunos a atuarem significativamente na Sociedade da Informação. Com a inserção do 

computador e também da Internet em seu espaço surge a necessidade de se 

desenvolverem novas formas de comunicação e, também, de trabalhar com o intuito de 

motivá-los em seus estudos.  Desse modo, torna-se evidente que a escola terá de 

adaptar-se à entrada das tecnologias. 
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Flores e Flores (2007) salientam a importância da escola de procurar novos 

modelos de prática pedagógica com recurso às TIC que promovam contextos e 

competências diversificadas de molde a acompanhar a tendência global da atualidade, 

de reagir com maior flexibilidade, rapidez e competência a fim de formar gerações 

capazes de responderem aos desafios de uma sociedade exigente e em constante 

mudança.          

 Esta nova sociedade exige um novo perfil do educador para lidar com os 

desafios que surgem no campo educacional como, por exemplo, ser capaz de manusear 

adequadamente os novos artefatos tecnológicos para orientar seus alunos sobre onde 

buscar informação e  como usá-la. Esse educador abandonará o papel de detentor do 

saber ou mero transmissor de conteúdos e passará a orientar o seu aluno nas pesquisas 

para construírem juntos, conhecimentos significativos.    

 Cabe ao “novo” professor incorporar as tecnologias à sua prática para usar as 

inúmeras possibilidades de acesso à informação e de abordagem  dos conteúdos, 

levando-o a abandonar a prática de tarefas de repetição e memorização. Saber utilizá-las 

como estratégia para melhorar a qualidade da aprendizagem dos seus alunos para 

atender às novas exigências que se apresentam.      

 Cabe ao “novo” professor ter uma nova postura para criar novas estratégias em 

um ambiente motivador e desafiador para que o aluno venha perceber-se sujeito 

responsável dentro da sociedade e refletir sobre seu papel contido nela.   

 Entretanto, para o educador ter essa postura, é preciso que deseje ser preparado 

para saber usar a tecnologia de forma a atender às exigências da Sociedade da 

Informação. Torna-se necessário que ele abandone a concepção tradicional do seu papel 

para ser um profissional da educação que saiba utilizar os recursos da tecnologia no 

processo ensino-aprendizagem. Neste processo, deve procurar  atualizar-se  para 

conhecer os recursos da máquina e, assim, elaborar atividades dando dinamismo ao seu 

trabalho pedagógico. Porém, é preciso transpor barreiras, aceitar interagir com as 

tecnologias que estão presentes na escola, mas que não foram plenamente incorporadas 

à sua prática pedagógica.         

 Demo comenta sobre a postura do professor no atual contexto educacional:  

Elemento humano responsável pelo ambiente de aprendizagem, origem das 

interações e inter-relações entre os indivíduos participantes do ambiente 

educacional, testemunhas de outras mudanças e experiências, condicionado 

por uma educação do passado e marcado por ela (...) o professor deverá 
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firmar um novo compromisso com a pesquisa, com a elaboração própria, com 

o desenvolvimento da crítica e da criatividade, superando a cópia, o mero 

ensino e a mera aprendizagem, uma postura que deverá manter quando 

estiver trabalhando num ambiente informatizado. (DEMO, 1993, p.19)   

  A escola está equipada com as tecnologias, contudo o computador ainda não é 

utilizado de forma adequada pelo professor como um recurso de melhoria no processo 

de aprendizagem. Vale aqui ressaltar que a máquina por si só não vai resolver os 

problemas de aprendizagem e que se não for bem utilizada, será apenas um 

equipamento da modernidade sem uso pedagógico.  Por isso, urge a necessidade da 

preparação e atualização deste profissional para que ele domine a tecnologia e 

modernize sua prática pedagógica.       

 Este pensamento precisa ser disseminado no espaço escolar para que os 

educadores busquem formas mais adequadas de integrar o espaço e o computador em 

seus procedimentos metodológicos. Usar a Sala de Informática como local de 

desenvolvimento de atividades onde o computador seja, de fato, uma ferramenta no 

processo ensino-aprendizagem. Não há dúvida de que o computador bem utilizado traz 

melhoria ao aprendizado e isso só acontece quando os profissionais da educação 

estiverem qualificados, capacitados à informática. Conforme Veiga:  

A escola precisa de professores capacitados e disponibilizados a encarar esse 

novo ícone que é a informática educativa sem medo de que algum dia seja 

substituído por computadores. É preciso então que haja uma integração entre 

o meio escolar e o corpo docente, desenvolvendo assim a sociabilidade dos 

alunos e a familiaridade dos professores com o mundo da tecnologia 

(VEIGA,2001,p.8). 

 

 Essa colocação nos faz reportar a de Valente (2003, p.27) quando menciona que 

“o professor capacitado deixa de ser o repassador do conhecimento (...) e passa a ser o 

criador de ambientes de aprendizagem e o facilitador do processo de desenvolvimento 

intelectual do aluno.” Dessa forma,  ele  abandona toda resistência e, até, o medo que 

vêm muitas vezes do não conhecimento do uso da máquina e passa a atuar incentivando 

e motivando a participação dos alunos na construção do conhecimento, além de desafiar 

os mesmos a pesquisar e adquirir novos conhecimentos.     

 Este professor se torna em  um incentivador da inteligência coletiva dos alunos, 

fazendo com que estes troquem suas experiências e conhecimentos. Por isso, a sua 

adesão ao uso do computador é muito importante, uma vez que facilita o acesso ao 
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conhecimento e a Sala de Informática vem contribuir para isso.   

 Em uma sociedade informatizada fica evidente que o método tradicional usado 

pela escola não contribui para a construção do conhecimento do aluno, pois este é 

ensinado a ser um mero receptor passivo. Também salientamos  que não basta transferir 

para o processo de ensino e aprendizagem o uso do computador  sob a mesma forma 

que ocorre no ambiente tradicional da sala de aula sem mudanças em profundidade. De 

acordo com Stahl (2008, p.302), “é preciso que os professores estabeleçam o quê, como, 

onde, por quê, para quê, a quem e para quem servem as novas tecnologias, e só então 

fazer uso delas, adequando-as em seu fazer pedagógico”. Sob esta perspectiva, é preciso 

que o professor reflita sobre seu fazer pedagógico e busque se envolver, se atualizar e se 

adequar às novas práticas de ensino-aprendizagem para permitir que seus alunos tenham 

contato com o computador, democratizando assim o acesso às informações. 

 Moraes (1999) aponta para a importância de formação dos professores que 

precisam estar abertos a uma mudança de postura quanto ao seu papel, fomentando a 

equiparação de oportunidades e de direitos a seus alunos, podendo promover o 

desenvolvimento não só cognitivo como social e afetivo.    

 Ainda se constata que muitos professores não se sentem preparados para lidar 

com o computador. Apesar da rapidez das mudanças provocadas pelo desenvolvimento 

tecnológico em todos os segmentos da sociedade, muitos educadores parecem 

indiferentes e/ou inseguros frente a essa realidade, apresentando dificuldade em 

acompanhar esse processo de mudança exigido pela Sociedade da Informação. Esta 

situação com frequência provoca um estado de imobilismo e resistência em utilizar os 

recursos da tecnologia nas suas ações didático-pedagógicas (SILVA, 2003). 

  Os computadores nas escolas significam uma mudança de postura do professor 

em relação ao processo de ensino-aprendizagem. Por isso, é importante que o educador 

tenha vontade de buscar conhecimento para utilizar a máquina pedagogicamente, 

tornando-se em um agente facilitador e mediador do desenvolvimento intelectual do 

aluno.           

 O professor, enfim, precisa desejar mudar, deixar o papel de difusor de saberes 

para o incentivador da inteligência coletiva dos alunos, fazendo com que estes troquem 

suas experiências e conhecimentos. 
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3 ESTUDO DO CASO 

 

A pesquisa se configura como um estudo de caso, já que os procedimentos de 

coleta foram feitos na Sala de Informática do Colégio Estadual Aurelino Leal. 

No estudo,  investigou-se como a Sala de Informática pode  ser um ambiente 

significativo de interação  entre os sujeitos/tecnologia/conteúdo para torná-la em uma 

extensão da sala de aula usando como ferramenta de aprendizagem, o computador, além 

de investigar os hábitos no uso da informática por parte de professores e alunos.  

 

 

3.1 Caracterização do grupo  

 

A investigação foi desenvolvida no Colégio Estadual Aurelino Leal localizado 

no bairro Ingá, Niterói, RJ. A coleta de dados foi realizada a um público alvo composto 

de 50 alunos do 2º segmento do Ensino Fundamental e 10 de seus professores que 

ministram aulas de distintas disciplinas em diferentes séries. Também, se observou 

algumas aulas de Geografia e Projeto Definido para uma turma do 6º ano e outra do 8º 

ano do Ensino Fundamental no laboratório de informática.  

Estes sujeitos foram o foco da pesquisa e nortearam o trabalho para a reflexão do 

uso do espaço, de maneira significativa, no processo educacional.  

 

 

3.2 Metodologia 

 

A pesquisa utilizada é centrada na abordagem qualitativa, porém cabe aqui 

registrar que o conceito das TIC, neste trabalho, serve para designar a utilização de 

computares conectados à Internet como recurso pedagógico. Após este esclarecimento, 

passemos à coleta de dados que se deu por meio de instrumentos como questionários 
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com perguntas de múltipla escolha, abertas e subjetivas e observação “in loco” de 

algumas atividades para alcançar os objetivos propostos neste trabalho. Nesta 

perspectiva, Chizotti afirma que: 

A abordagem qualitativa parte do fundamento de que há uma relação 

dinâmica entre o mundo real e o sujeito, uma interdependência viva entre o 

sujeito e o objeto, um vínculo indissociável entre o mundo objetivo e a 

subjetividade do sujeito. O conhecimento não se reduz a um rol de dados 

isolados, conectados por uma teoria explicativa; o sujeito-observador é parte 

integrante do processo de conhecimento e interpreta os fenômenos, 

atribuindo-lhes um significado. O objeto não é um dado inerte e neutro; está 

possuído de significados e relações que sujeitos concretos criam em suas 

ações (CHIZOTTI, 2000, p.79). 

 

 

Porém, antes de analisar os seus dados, cabe registrar o aspecto físico da Sala de 

Informática. O espaço compõe-se de vinte e oito computadores com o Sistema 

Operacional LINUX 3.0, acesso à Internet e 2 impressoras. Conta com a presença de 

dois Orientadores Tecnológicos que trabalham nos turnos da manhã e tarde e são 

responsáveis pelo desenvolvimento de atividades solicitadas por professores e alunos, 

além  de um técnico em informática  que faz a manutenção dos computadores e dá 

suporte e auxílio aos Orientadores quando necessário. Após esses esclarecimentos, 

passemos aos dados.   

 

        

3.3 Instrumentos de Coleta de Dados 

 

A coleta de dados foi realizada com dois tipos de instrumentos: questionários e 

anotações de observação. Primeiramente, a aplicação de questionários aos 10 

professores e aos 50 alunos do turno da tarde, e por fim, realizou-se observação de 

algumas  aulas ministradas pelo professor de Geografia e Projeto Definido no 

laboratório. 

O questionário aplicado aos  professores (Anexo 2) foi composto por 13 

questões fechadas  e outras em aberto para análise e possíveis comentários. As questões 

abordam  o computador  como meio capaz de auxiliar o processo ensino-aprendizagem 
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e a Sala de Informática como um lugar que facilita esse processo. Os itens questionados 

foram: se possui e gosta de trabalhar com o computador, o local onde tem acesso à 

máquina, a frequência e o modo de utilização, as vantagens deste instrumento em sua 

prática pedagógica. Também foram abordadas questões sobre a Internet como: o modo e 

a frequência de utilização, o local,  ambiente e nível de conhecimento entre outros.

 Quanto ao questionário do aluno (Anexo 3) foi composto por 14 questões sendo 

também fechadas e outras em aberto para possíveis comentários. Foram questionadas as 

vantagens da máquina em seu aprendizado e, também, o uso da Sala de Informática 

como um lugar de integração às aulas e realização de tarefas escolares. Na medida do 

possível, procurou-se abordar os mesmos questionamentos feitos no do professor. 

Nas aulas ministradas no laboratório, objetivou-se à observação da interação 

entre os alunos e destes com o seu professor e à melhoria do aprendizado de uma turma 

de 6º ano e outra do 8º ano do Ensino Fundamental. 

 

 

4. APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS  

          

4.1 Questionário Aplicado aos Professores 

O trabalho, num primeiro momento, baseia-se nas respostas a um questionário 

aplicado a 10 professores do 2º segmento do  Ensino Fundamental. 

Das respostas, 50% correspondem a professores do sexo masculino e 50% a 

professoras. As suas idades variam entre 25 a 53 anos. Estes profissionais serão 

reconhecidos em suas respostas como Professor 1, Professor 2 e assim sucessivamente. 

Porém, o professor de Geografia e Projeto Definido será destacado do grupo e será 

reconhecido como Prof de Geo/Projeto. 

As questões aplicadas aos professores tiveram como objetivo identificar a 

familiaridade com a informática, sua utilização, frequência de uso, opiniões sobre a 

utilização desses recursos em suas práticas pedagógicas e o uso do espaço: Sala de 

Informática. 
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A seguir, são apresentadas informações dos professores sobre o gosto de 

trabalhar com a máquina e a frequência de uso doméstico, enfim a sua familiaridade 

com a tecnologia.  

 

                                          Informações 
Percentual de professores 

dos 10 pesquisados 

Gostam de trabalhar com o computador                                 

Gostam de trabalhar  razoavelmente 

80%                                                          

20% 

Possuem computador                                                                    

Não possuem 

90%                                                           

10% 

Utilizam no uso doméstico diariamente          

Utilizam no uso doméstico eventualmente          

_ Eventualmente em casa 1 vez por semana          

_ Eventualmente em casa  2 vezes por semana         

_ Não responderam             

50%   

50%   

20%  

20%                                                              

60% 

Utilizam no uso profissional diariamente          

Utilizam no uso profissional eventualmente          

_Eventualmente no uso profissional 1 vez por semana 

_Eventualmente no uso profissional 3 vezes por semana      

_Eventualmente no uso profissional  4 vezes por semana 

30% 

70% 

14%                                                                                                                             

43%                                                                 

43% 

Sabem o que é blog 

 

_ Utilizam blogs 

 _ Leem, visitam com frequência blogs 

_ Não participam e nem visitam  

100% 

 

50% 

10% 

40% 

Utilizam grandes navegadores como Google, Yahoo etc 100% 

Classificam-se com pouca experiência com  o computador 

Classificam-se com razoável experiência 

Classificam-se com muita experiência 

10% 

50% 

40%                 
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Utilizam o computador na preparação de  suas aulas 

 

_ Utilizam-no na Sala de Informática                                                        

_ Utilizam-no no Auditório                                                                            

_ Não responderam                          

_ Utilizam-no para pesquisas na Internet                                                 

_ Utilizam-no para visitação de blogs e séries didáticas   

_ Frequentam o laboratório 1 vez/semana                            

_Frequentam o laboratório uma vez ou outra 

50%  

                                                                                  

40%                                                            

30%                                                              

30% 

90%                                                            

10% 

80%                                                            

20%                                                          

Não utilizam o computador para preparar as aulas 

 

_ Falta de horário para uso do laboratório 

_ Falta de conhecimento                                                            

_Falta de tempo para planejamento 

_Poucas máquinas no laboratório 

50% 

20%                                                            

20%                                                             

40%                                                                     

20% 

Frequentam a Sala com seus alunos 1vez /mês 

Frequentam a Sala com seus alunos 1vez/semana                  

Frequentam  a Sala com seus alunos 2 ou  mais /semana 

Frequentam sozinhos                                                                    

Não frequentam por posição contrária ao uso 

20% 

20%                                                                    

10%                                                           

40%                                              

10% 

     Tabela 1 – Informações dadas pelos sujeitos da pesquisa 

     
 

Os dados da tabela acima nos permitem observar que os professores usam o 

computador, mas eles ainda não o veem como uma ferramenta tão necessária quanto os 

outros recursos utilizados por ele como, por exemplo, o giz, a lousa, o livro. Nesse 

contexto, está o uso da Sala de Informática que deveria deixar de ser uma possibilidade 

a mais e passar a ser também tão necessária quanto à sala de aula.    

 No entanto, o professor de Geografia e Projeto Definido difere dos demais por 

ser um professor que além de usar o computador nas pesquisas na Internet, usa-o 

também em visitas a blogs e séries didáticas e também é o profissional que mais 

frequenta a Sala de Informática com seus alunos (2 ou mais vezes por semana). 

Podemos perceber que o professor prepara suas aulas inserindo o computador como 

instrumento de apoio aos conteúdos por reconhecer que a tecnologia pode ser uma 

estratégia interessante  para fomentar e despertar o interesse do seus alunos pelo estudo, 

por isso torna a Sala de Informática como extensão da sala de aula. 



36 
 

Perguntados sobre os softwares utilizados para execução de suas tarefas diárias, 

tivemos os seguintes resultados, conforme mostra o gráfico 1, a saber: 

 
           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Gráfico 1: Softwares mais utilizados 
 

O estudo aponta que 90% dos professores utilizam mais o editor de textos e a 

Internet do que os outros softwares. Isto é muito pouco numa perspectiva educacional 

que concede o uso da tecnologia integrada no processo de ensino e aprendizagem.  

Quanto ao local de uso à Internet, a totalidade dos professores respondeu como 

nos mostra o gráfico 2 abaixo: 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

Gráfico 2: Local de uso à Internet 
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Do percentual do local de uso à Internet, passamos a avaliar o nível de 

conhecimento em relação à navegação, conforme mostra o gráfico 3, a seguir: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 3: Nível de conhecimento 

 

O gráfico2 nos mostra que 60% dos professores usam a Internet em casa. Quanto 

aos dados do gráfico 3, observamos que os  serviços mais utilizados na rede pelos 

professores são: envio e recebimento de e-mails, 90% e utilização de grandes portais, 

80%. Observamos também que somente 30% participam de cursos de formação à 

distância, enquanto  40% disseram nunca ter  participado. Estes dados nos sugerem que 

apesar dos professores  usarem  a Internet,  não conhecem todos os serviços que a rede 

oferece. Então, curso de capacitação se faz necessário para que os docentes venham se 

familiarizar com esta importante ferramenta e usá-la adequadamente no processo de 

ensino e aprendizagem. Assim, o computador não será  apenas uma máquina de ensinar 

e, sim, uma  ferramenta de aprendizagem.  

Passamos agora às respostas abertas do questionário que nos dão informações 

mais precisas sobre o objeto estudado. Perguntados sobre o incentivo dado por eles aos 

seus alunos para utilizarem a Sala de Informática na realização de tarefas 

escolares, dois disseram que não incentivam pelos seguintes motivos:  

 

Não encontro sites interessantes (Professor 2). 
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Até o momento, não houve oportunidade de falar sobre o espaço (Professor 6).  

 

Ao realizarmos a leitura das respostas que estão acima dos professores 2 e 6, 

observamos que eles  não consideram o computador como meio em suas práticas 

pedagógicas, por  isso não encontram sites e não têm tempo de falar do laboratório para 

seus alunos. Talvez, ainda não tenham percebido as potencialidades do computador no 

processo de aprendizagem e não o veem como uma importante ferramenta de apoio 

pedagógico. 

No entanto, os outros professores responderam que incentivam seus alunos. A 

seguir, transcrevemos algumas das suas falas:  

 

Para que eles aprendam a utilizar a Internet (Professor 7).  

  

 

Para pesquisas e uso de ferramentas virtuais (Professor 10). 

 

 

Nas respostas dos professores 7 e 10, percebemos que eles incentivam  seus 

alunos à irem a Sala de Informática para pesquisarem na Internet, ou seja, o espaço só 

tem finalidade para pesquisas na rede.  

Já a resposta do professor de Geografia e Projeto Definido é a seguinte: 

 

Incentivo para irem à Sala de Informática onde poderão interagir entre os 

colegas e o computador os temas trabalhados em sala de aula. Buscarão na 

Internet  informações, reportagens, clips, blogs, webquests  sobre os assuntos 

estudados e apresentarão os resultados das pesquisas (Prof de Geo/Projeto). 

 

Observamos que para este professor, o computador cria condições de 

aprendizagem, por isso ele incentiva seus alunos a irem à Sala de Informática. Fica 

evidenciado, também, que ele reconhece ser um ambiente que  proporciona a interação 

entre os sujeitos/computador/conhecimentos o que não acontece com muita frequência 

em sala de aula. Seu pensamento difere dos outros que só veem a máquina como um 

instrumento para pesquisa, visando à fixação dos conteúdos e não para a aprendizagem, 

propriamente dita. 
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Em outro questionamento, foi perguntado: o professor  acha o uso do 

computador como  um recurso facilitador no processo de ensino e aprendizagem? 

Aqui estão algumas das respostas: 

 

Sim, pela interação junto ao usuário, mas deve haver um bom   planejamento 

para que o objetivo da aula não se perca (Professor 1). 

 

Eu tenho certeza de que o computador conectado à Internet é um meio 

fundamental para melhorar o processo de ensino e aprendizagem. (Professor 4). 

 

As respostas dos professores 1 e 4 nos mostram que eles sabem que a utilização 

do computador leva  mudanças na forma de ensinar, entretanto, observamos na pesquisa 

que são poucos profissionais que levam os alunos à Sala de Informática para que  o 

computador seja usado como ferramenta pedagógica que possibilita a construção do 

conhecimento pelo aluno (VALENTE, 1993). 

Quanto à resposta do professor de Geografia e Projeto, ele salienta os recursos 

que o computador oferece como fonte de pesquisa e reflexão na aprendizagem do aluno. 

Transcrevemos sua  resposta abaixo: 

 

Sim, o computador com Word, Excel facilitam a vida de nossos alunos, pois os 

programas  facilitam seu trabalho escolar e fazem com que cheguem ao 

mundo da informação em tempo real como é o caso da Internet (Prof de 

Geo/Projeto). 

 

Ele nos faz refletir que o aluno ao conhecer os recursos da máquina, pode 

explorá-los e construir conceitos, capacitando-o a participar ativamente no processo 

ensino-aprendizagem, assim como no acesso ao mercado de trabalho.  

Em outra pergunta foram indagados sobre o que esperam do uso da Sala de 

Informática com seus alunos e alguns  relataram o seguinte: 

 

Que o espaço venha a dar condições para que os alunos possam interagir com 

outros, tanto presencialmente quanto virtualmente (Professor 1). 

 

Espero que seja proveitoso, que os alunos despertem seu espírito investigativo, 

ou seja,  se interessem em participar e aprender. Que o lugar seja um lugar de 

real interação onde aprender e ensinar seja de forma colaborativa e prazerosa 

(Professor 4). 
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Espero que haja computadores suficientes e funcionando (Professor 7). 

 

Que se conheça  todo o potencial que a sala pode disponibilizar (Professor 5). 

 

Que o espaço possa ser um lugar que contribua na melhoria substancial do 

rendimento dos alunos (Professor 10). 

 

Espero que quando utilizada a sala, a conexão com a Internet seja satisfatória 

para que os alunos possam ter acesso aos programas e assim serem utilizados e 

explorados individualmente ou em grupo (Professor 3). 

 

Mais cultura e melhor comunicação (Professor 6). 

 

Que eles [alunos] adquiram novas habilidades no uso do computador e da 

Internet e criem uma nova concepção sobre o uso do mesmo, que vá além do uso 

de entretenimento (Professor 8). 

 

 

Na leitura das respostas acima, percebemos que os professores acreditam que o 

espaço informatizado traz benefícios à aprendizagem. Entretanto, nas análises das 

questões anteriores torna-se necessário lançarmos nossos olhares para a relevância dessa 

questão na busca de clarificá-la a fim de compreendermos o motivo dos profissionais  

não usarem o espaço com seus alunos.      

 Outra resposta a ser destacada em relação o que esperam do uso da Sala de 

Informática com seus alunos é a do professor 9 que diz: 

 

Nada (Professor 9).  

 

Os dados da Tabela 1 nos mostram entre outras coisas que 50% dos professores 

não usam o computador no preparo das aulas pelos motivos como eles bem apontam: 

“falta de conhecimento”, “falta de horário para uso do laboratório”, “falta de tempo para 

planejamento” ou “poucas máquinas no laboratório”. Sendo assim, o professor 9 deve 

estar inserido neste percentual, por isso ele não espera “nada” da Sala de Informática. 

As  TIC  estão presentes no ambiente escolar e a Sala de Informática é um lugar 

de inclusão digital que oportuniza o aluno o acesso à tecnologia incentivando-o para 

melhoria de sua aprendizagem.  Este pensamento é confirmado na resposta do professor 

de  Geografia e Projeto Definido que diz: 
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Muitos alunos não têm acesso ao computador a não ser na escola, por isso é 

muito importante que a escola mantenha a sala de informática com os 

computadores funcionando e atualizados para eles usarem e serem preparados 

para a vida (Prof de Geo/Projeto). 

 

 

As respostas dos professores em sua maioria demonstram a importância do 

espaço para melhorar a aprendizagem. Grande parte destes professores acredita que o 

espaço pode ser proveitoso se os computadores estiverem funcionando e conectados à 

Internet, pois, se assim acontecer, o lugar será interessante e integrador para os alunos. 

 Já outros professores, no entanto, mesmo sabendo da importância do lugar, ainda 

não utilizam a  Sala de Informática sozinhos e muito menos com seus alunos na 

realização de tarefas pelos motivos evidenciados em suas respostas e na Tabela 1. Isso 

demonstra certa resistência ou até mesmo, desinteresse pela falta de conhecimento para 

utilização do espaço e da máquina.  

Mas também percebemos que o professor de Geografia e Projeto Definido não 

está alheio ao uso do computador em sua prática. Ele faz do espaço e da tecnologia seus 

aliados no processo ensino-aprendizagem. Ele nos revela ser um profissional que tem 

conhecimento e, por isso, o computador está dentro da sua metodologia de ensino.  

 

 

 

4.2 Questionário Aplicado aos Alunos 

 

O trabalho, em outro momento, baseia-se nas respostas a um questionário 

aplicado a 50 alunos do 2º segmento do  Ensino Fundamental. 

Das respostas, 40% correspondem a alunos do sexo masculino e 60% a alunas. 

As suas idades variam entre 12 a 17 anos. Quanto ao ano de escolaridade: 30% dos 

alunos do sexto ano, 18% do sétimo ano, 38% do oitavo ano e 14% do nono ano. Estes 

alunos serão reconhecidos em suas respostas como Aluno 1, Aluno 2 e assim 

sucessivamente. 
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Informações 

Percentual de 

alunos dos 50 

pesquisados 

Gostam de usar  o computador  100%  

Possuem computador 

 

_Utilizam no uso doméstico diariamente          

_Utilizam no uso doméstico eventualmente          

_Eventualmente em casa 3 vezes por semana          

_Eventualmente em casa  2 vezes por semana         

 80% 

 

75%                                              

25%   

                                                    

60%                                              

40% 

Não possuem computador 20% 

Leem, visitam com frequência blogs 

Já ouviram falar de blog 

Não sabem o que é blog 

64%                                                          

22%                                                          

14% 

Utilizam grandes navegadores como Google, Yahoo etc 100% 

Classificam-se com razoável experiência com a máquina 100% 

_Frequência de utilização nas tarefas escolares em casa/diariamente                                                                            

_Frequência de utilização nas tarefas escolares em casa 2 ou 3 

vezes/semana    

_Frequência  de utilização nas tarefas no laboratório 1vez/mês               

_Frequência de utilização no laboratório 2 ou 3 vezes/semana 

_Utilizam-no somente para pesquisas na Internet  em casa                                  

_Utilizam-no para pesquisas no laboratório: Internet, visitação a 

blogs, participação em redes sociais, digitação no editor de textos 

20%                

80%   

                                

20%                                             

80%  

 30%                                                                                                                                 

70%                                                                                                 

Frequentam a Sala acompanhados pelo professor 1vez /mês 

Frequentam a Sala acompanhados pelo professor 1vez/semana     

Frequentam  a Sala acompanhados pelo professor 2 ou mais /sem  

Frequentam a Sala sozinhos   

20%                                                 

10%                                                                                            

10%                    

60%                                                                             

Tabela 2-  Informações dadas pelos sujeitos da pesquisa 

 

A análise nos mostra que o computador faz parte da vida dos alunos, portanto, é 

preciso que o professor o introduza em sua prática para fazer com que a máquina seja 

tão importante quanto os outros recursos utilizados em sala de aula. Também 

salientamos que esta tecnologia traz outro benefício que é a inclusão digital, já  que 
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possibilita aos alunos que não têm computador em casa, como nos mostra  a tabela 

acima, ter contato com essa tecnologia e aprender a utilizá-la na Sala de Informática. 

     Quanto à  utilização dos softwares em suas tarefas diárias: _ 14% disseram utilizar 

muito o editor de texto, _ 25% pouco, _61% nunca usaram; editor de apresentações, _ 

7% pouco, _93% nunca usaram;  planilha de cálculos _ 1% pouco e 99% nunca; Internet 

100% muito; Comunicação 96% usam muito, 4% pouco, conforme  mostra o gráfico 4, 

a seguir: 

 

 

 

 

 

 

 

       Gráfico 4: Softwares mais usados nas tarefas diárias 

 

Os resultados demonstram que 100% dos alunos utilizam a Internet e as 

comunicações, ou seja, as redes sociais vêm logo em seguida do que os outros 

softwares. Nesta questão, há diferenças e semelhanças entre as respostas dos alunos e as 

dos professores. As semelhantes apontam a utilização da Internet por ambos, já as 

diferentes indicam que enquanto os alunos usam mais as redes sociais, os professores  

usam mais o processador de textos.  

Tanto o professor quanto o aluno colocam a Internet como um software mais 

utilizado por eles. Então, é indispensável que o docente certifique-se de que o aluno 

sabe navegar com eficiência na rede e conferir a qualidade das informações para que o 

jovem use proveitosamente a Internet como instrumento pedagógico. 

Quanto ao local de uso à Internet, fica assim o gráfico 5: 
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               Gráfico 5: Local de uso à Internet 

 

O resultado nos mostra que a utilização da Internet está presente no cotidiano do 

aluno, no contato que vem tendo com esta tecnologia primeiramente em casa, depois em 

outros espaços como bem indica o gráfico acima.  Desta forma, este meio informacional 

favorece um trabalho em equipe no processo de produção, de conhecimento. Para 

reiterar essa ideia, vale observar o gráfico abaixo onde é mostrada a  frequência de 

utilização à Internet quando envia e recebe e-mail, participa de fóruns, chats, participa 

de redes sociais como orkut, facebook, twitter, usa grandes portais como UOL, Terra, 

etc e o portal Conexão Aluno. Ficaram assim os resultados da pesquisa no gráfico 6: 

 

 

 

 

Gráfico 6: Frequência de utilização à Internet 
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Percebemos a grande frequência dos alunos nas redes sociais. Nesta questão  

também existem diferenças entre as respostas dos professores e dos alunos, enquanto 

84% dos alunos apontam que as redes sociais são frequentemente  usadas por eles, 

apenas 55% dos professores as utilizam. Acredita-se que os assuntos discutidos pelos 

alunos não estejam ligados diretamente à escola,  então cabe ao professor aproveitar 

essa característica de sociabilidade dos jovens e criar comunidades específicas com 

fóruns sobre temas específicos sempre mediados por ele para que o aprendizado seja 

estimulado de forma descontraída e interativa.  

Os resultados da pesquisa também apontam a Sala de Informática como outro  

local onde o aluno realiza as suas tarefas escolares porque  sabe que é um lugar que tem 

acesso à tecnologia e tem a presença do Orientador Tecnológico que os orienta nas 

mesmas. Por isso, é importante a presença desse profissional especializado para 

estimulá-lo a desenvolver o seu pensamento e direcioná-lo em suas tarefas o que não 

acontece muitas vezes em casa.       

 A seguir, apresentamos as respostas dos alunos nas questões abertas do 

questionário. Cabe ressaltarmos que dentre os cinquenta alunos participantes da 

pesquisa, todos responderam as perguntas. Tais respostas contribuíram para identificar 

como o uso da Sala de Informática e do computador estão sendo utilizados pelos 

professores no âmbito educacional. 

A primeira pergunta abordou se o aluno é incentivado pelo (s) professor (es) a 

utilizar à Sala de Informática. Eis algumas respostas:  

 

Eles me incentivam porque não tenho computador (Aluno 6). 

  

Me incentivam para aprender melhor a matéria e por não ter computador 

(Aluno 13). 

 

O professor passa pesquisas e diz para irmos à Sala quem não tem computador 

(Aluno 25).  

 

Os professores não incentivam porque não têm interesse pela sala (Aluno 31). 

 

Eles não me incentivam porque não pensam em usar o computador em suas 

aulas (Aluno 44).   

 

Eles só pensam em usar a sala de aula (Aluno 50). 
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 As respostas obtidas nesta questão do questionário foram muito parecidas entre 

os alunos, assim procurou-se colocar as diferentes para termos uma compreensão mais 

clara da pergunta. Cabe ainda salientar que dos 10  professores questionados, 8 disseram 

incentivar os alunos, já os alunos por serem  em número maior responderam o seguinte: 

27 disseram  que não são incentivados pelos professores,  18 que são incentivados e os 

outros 5 não souberam responder. Esta seleção nos mostra que muitos educadores ainda 

não têm um olhar para o novo aprender e o novo ensinar com a tecnologia, e, por isso, 

ignoram a existência da Sala de Informática ou só a reconhecem como um lugar para 

fazer pesquisas e usada somente  por aqueles alunos que não possuem computador.  

 Estes dados são reforçados nas respostas de  outro questionamento sobre as 

disciplinas que integram atividades na Sala de Informática às aulas. Os alunos 

apontaram em 1º lugar as disciplinas de Geografia e Projeto Definido, em seguida vêm 

Ciências e Língua Portuguesa. Constatou-se que são poucas disciplinas que 

desenvolvem atividades no laboratório,  talvez pelo fato  dos professores das outras 

disciplinas ainda não terem despertados para o quê o uso do computador pode 

representar como, por exemplo, criar oportunidades para novas experiências. 

Outra questão abordada foi se gosta e por que gosta de desenvolver atividades 

na Sala de Informática com o seu professor. Todos  responderam afirmativamente 

que gostam e assim se explicaram:  

 

Porque a gente aprende melhor (Aluno 1). 

 

É mais fácil aprender as matérias lá do que na sala de aula (Aluno 10). 

 

Porque é bom pesquisar no computador (Aluno 18). 

  

Com a informática a gente entende melhor as matérias (Aluno 26). 

 

Porque melhora o ensino (Aluno 39). 

 

Para sair do ensino da sala de aula (Aluno 42). 

  

A gente fica mais atualizado (Aluno 47). 

 

          

 Também, vale dizer que como as respostas foram muito parecidas, procurou-se 
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escolher as mais representativas.  Este demonstrativo reforça a pergunta final que é para 

saber como o uso da informática ajuda no seu aprendizado: 

 

As pesquisas na Internet a gente aprende as matérias com mais facilidade 

(Aluno 2). 

 

A busca em sites facilita o entendimento das matérias (Aluno 5). 

 

É muito mais fácil entender o que o professor passa e fala  (Aluno 11). 

 

Faz estar ligado no meu tempo (Aluno 17). 

 

Porque vejo várias coisas (Aluno 20). 

 

Dá pra você ler, conhecer pessoas; me ajuda a conhecer o mundo (Aluno 22). 

 

Fico motivado para aprender mais (Aluno 29).  

Ajuda para o meu futuro, para eu ficar mais informada (Aluno 30). 

Eu fico mais interessado (Aluno 33). 

Melhora as minhas pesquisas (Aluno 48). 

 

 Seguiu-se o mesmo critério de seleção das respostas. Diante delas, o que se pôde  

observar é que  os alunos depositam suas expectativas sobre o uso do computador para a 

melhoria de seu aprendizado. A sua fala a respeito da melhoria do ensino aponta para a 

necessidade de incorporação do computador ao conteúdo estudado, pois contribuiria no 

processo de ensino-aprendizagem. 

 Nota-se que eles têm uma visão das possibilidades de utilização do computador 

para entendimento dos conteúdos. Então, é preciso que o professor tenha um olhar 

crítico sobre a questão e reflita sobre o uso do computador no espaço escolar para que 

os conhecimentos obtidos pelos alunos em sala de aula possam ser aprofundados usando 
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a informática como instrumento de aprendizagem. Assim, conforme Valente (1993 

p.49) “o computador não é mais o instrumento que ensina o aprendiz, mas a ferramenta 

com a qual o aluno desenvolve algo e, portanto, o aprendizado ocorre pelo fato de estar 

executando uma tarefa por intermédio do computador.” 

Como se observou nas respostas dos questionários, são poucos os professores 

que vão ao laboratório com seus alunos. A utilização  da máquina como recurso 

pedagógico ainda acontece de modo eventual, pois, talvez, falte ligação do computador 

com os assuntos estudados em sala de aula, o que traz dificuldades de como usá-lo. Já o 

restante não frequenta o laboratório com seus alunos por motivos apresentados 

anteriormente.         

 Todavia, a maioria dos  docentes considera importante que os alunos utilizem a 

Sala de Informática para realizarem pesquisas, mostrando-se, assim, receptivos para uso 

do computador. 

 

 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A partir dos resultados obtidos na pesquisa podemos dizer que tanto as respostas 

dos questionários quanto a observação foram muito proveitosas e de grande importância 

para o entendimento e compreensão do objeto de estudo.     

 Os resultados nos dão uma ideia das habilidades, hábitos de uso dos docentes e 

dos alunos quanto ao uso do computador em sua vida pessoal e na escola, precisamente, 

na Sala de Informática.        

 Observamos que são poucos professores que usam o laboratório como um lugar 

de aprendizagem significativa porque se assim fosse usado, poderiam  torná-lo extensão 

da sala de aula, um espaço onde a fala e a projeção do pensamento poderiam ter papel 

fundamental no processo de criação e na aplicação dos conteúdos adquiridos 

formalmente. Poderiam torná-lo um lugar de  interação entre os pares onde pudessem 

juntos aprender a lidar com os recursos que o computador oferece.   

 Também observamos que a tecnologia está presente no seu cotidiano, mas na sua 
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vida profissional está um pouco distante. O que não acontece com seus alunos, pois,  

mostram-se bastante receptivos ao uso da tecnologia em qualquer lugar e não veem 

nenhum problema ou obstáculo de frequentarem  a Sala de Informática com seus 

professores porque sozinhos já frequentam. 

Os dados do estudo revelam, ainda, que os professores são conscientes de que  o 

ambiente informatizado contribui para a melhoria da aprendizagem. Acreditam ser o 

laboratório, um espaço que favorece o trabalho em grupo, um lugar sugestivo ao 

desenvolvimento de várias dinâmicas. No entanto, apontam alguns motivos pelos quais 

não frequentam o espaço com seus alunos como, por exemplo, a falta de tempo para 

planejar atividades utilizando o computador e a falta de conhecimento em lidar com a 

tecnologia. Diferentemente da postura do professor de Geografia e Projeto Definido,  

pois, como se mostra o mais familiarizado com uso da informática, planeja e propõe 

tarefas para serem desenvolvidas na Sala de Informática. Este professor usa o 

computador para reforçar os conteúdos trabalhados em sala de aula, nesse processo,  

oferece condições para seu aluno construir o seu próprio conhecimento, oportunizando 

situações de aprendizagem. Dessa forma, ele torna a Sala de Informática uma extensão 

da sala de aula. 

A pesquisa também mostra que os professores usam mais a Internet e o 

processador de textos em suas tarefas por talvez desconhecerem a aplicabilidade dos 

outros softwares em seus trabalhos. A grande maioria usa Internet muito mais em casa 

do que no espaço escolar e menos ainda na Sala de Informática. Apesar de apresentarem 

um bom nível de conhecimento da rede, os profissionais não levam esse conhecimento 

para sua prática, pois se o levassem, poderiam fazer com que o seu potencial fosse 

aproveitado em desenvolvimento de atividades. Acreditamos que isso pode se dever ao 

fato de não se sentirem confiantes para usá-la pedagogicamente. 

O educador  reconhece que o computador traz  mudanças na forma de ensinar e 

torna as aulas mais criativas e inovadoras, mas,  não o coloca em sua prática 

pedagógica. Então, é necessário que queira vencer todos os obstáculos para incorporá-

lo, de fato, em seu fazer pedagógico porque quanto mais incorporá-lo, melhor será seu 

desempenho de orientador e facilitador da aprendizagem do aluno. Nesse contexto, o 

ambiente informatizado será de diálogo, troca de ideias, onde a fala terá papel 

fundamental na aplicação dos conteúdos. Um espaço onde ocorrerá a aprendizagem 
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significativa, que segundo a abordagem sócio-interacionista de Vigotsky (1998), ocorre 

quando o professor utiliza o conhecimento do aluno, relaciona-o a outros conceitos e, 

por meio de sua mediação, o educando adquire novos conceitos. Nesse caso, sua 

aprendizagem não foi construída de forma mecânica, mas a partir daquilo que tem 

significado para ele e que está próximo à sua realidade. A interação é estabelecida com 

o encontro entre duas ou mais pessoas, podendo ser mediada pelo uso do computador, 

favorecendo a cooperação entre aluno/aluno e professor/aluno.   

Portanto, as atividades realizadas neste ambiente computacional ganham 

significado que o torna espaço de aprendizagem, de produção, de partilha, de 

conhecimentos. Nessa perspectiva, o computador ganha relevância na aprendizagem por 

provocar o fascínio e a curiosidade nos alunos, independentemente  de suas idades, 

como argumenta Nogueira: 

As aulas no laboratório de informática são as mais esperadas pelos alunos. 

Percebe-se como é grande a expectativa para se sentarem em frente de um 

computador. As atividades são realizadas com mais entusiasmo e satisfação. 

É notável como os alunos se sentem importantes e aos poucos se tornam 

autônomos no uso da máquina, mesmo os que não sabem utilizar o 

computador. São poucos os que não se aventuram a descobrir como funciona, 

vão clicando e abrindo janelas aleatoriamente, descobrindo uma infinidade de 

coisas (NOGUEIRA, 2002, p.31). 

 

No entanto, como analisado e observado no decorrer do projeto, verificamos que 

são poucos  professores que  desenvolvem atividades  na Sala de Informática com seus 

alunos. Para que o objetivo proposto pela pesquisa seja satisfatório, é preciso que o 

educador  volte seu olhar para as novas formas de aprender onde o seu papel será  de 

criador de ambientes de aprendizagem e facilitador do processo pelo qual o aluno 

adquire conhecimento, ou seja, ser um mediador que procura ajudar a que cada aluno 

consiga avançar no processo de aprender como faz o professor de Geografia e Projeto 

Definido.  

Dessa forma, os profissionais observarão a Sala de Informática como um lugar 

propício para mudança de paradigmas tradicionais, um lugar de criação de atividades 

significativas usando  o computador como instrumento e que se for bem utilizado pode 

tornar a aprendizagem prazerosa. Um espaço privilegiado para a formação do aluno 

onde o professor o prepara para interagir entre os pares e a tecnologia e, 

consequentemente, com o espaço escolar, promovendo, assim,  seu desenvolvimento 

cognitivo. Um espaço onde os sujeitos têm a possibilidade de falar, trocar ideias, 



51 
 

discutir, tomar decisões e ter autonomia no planejamento e execução de suas ações para 

conduzir seu aprendizado e desenvolvimento. 

Entretanto, assim como o aluno, o professor precisa se sentir motivado  para 

atuar com as novas tecnologias, sobretudo o computador, para que o mesmo possa ser 

utilizado a serviço do processo de construção do conhecimento.  

Nesta perspectiva, esperamos que o projeto suscite discussões sobre a inserção  

da tecnologia, principalmente da área de informática, existente na escola pública de 

forma significativa nas práticas pedagógicas. 
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Anexo 1: Portaria nº 522, 9 de abril de 1997 

 

“ MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E DO DESPORTO 

GABINETE DO MINISTRO 

Portaria nº 522, de 9 de abril de 1997 

 
 O MINISTRO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DO DESPORTO, no uso 

de sua atribuições legais, resolve 
 

Art. 1º Fica criado o Programa Nacional de Informática na Educação – 
ProInfo, com a finalidade de disseminar o uso pedagógico das tecnologias de 
informática e telecomunicações nas escolas públicas de ensino fundamental e 
médio pertencentes às redes estadual e municipal. 
 

Parágrafo único. As ações do ProInfo serão desenvolvidas sob 
responsabilidade da Secretaria de Educação a Distância deste Ministério, em 
articulação com a secretarias de educação do Distrito Federal, dos Estados e 
dos Municípios. 

 
Art. 2º Os dados estatísticos necessários para planejamento e alocação 

de recursos do ProInfo, inclusive as estimativas de matrículas, terão como base 
o censo escolar realizado anualmente pelo Ministério da Educação e do 
Desporto e publicado no Diário Oficial da União. 
 

Art. 3º O Secretário de Educação a Distância expedirá normas e 
diretrizes, fixará critérios e operacionalização e adotará as demais providências 
necessárias à execução do programa de que trata esta Portaria. 
 

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
 
 
 

PAULO RENATO SOUZA ” 
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Anexo 2: Questionário aplicado ao professor 

Prezado(a) Professor(a), este instrumento diagnóstico tem por objetivo recolher o grau de pertinência 
do uso do Computador em sua prática pedagógica. 

1. Nome Completo:_______________________________________________________________________________ 
 
2. Disciplina(s)  que leciona:_______________________________________________________________________ 
 

3. Série(s): ___________________________ 
 
1. Você gosta de trabalhar com o computador? 
a) (  ) sim 
b) (  ) razoavelmente 
c) (  ) não 
d) (  ) não sei. Poucas vezes ou nunca tive oportunidade de trabalhar com computador. 
Explique causas da negativa, se julgar necessário: 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
 
2.Você possui computador?  
(  ) sim (  ) não 
Se sua resposta for afirmativa, com que frequência o utiliza em seu:  
a) uso doméstico (  ) diariamente (  ) eventualmente, quantas vezes? _______________________  
b) uso profissional (  ) diariamente  (  ) eventualmente, quantas vezes?______________________ 
 
3. Que softwares você utiliza para execução de suas tarefas diárias? 
 

Software 
 

Muito Pouco Nunca 

Editor de textos (como o Word) 
 

   

Editor de apresentações (como o PowerPoint) 
 

   

Planilha de cálculos (como o Excel) 
 

   

Internet (pesquisa, etc) 
 

   

Comunicação (MSN, etc) 
 

   

 
4.Ordene  o local  de uso à Internet (1= mais -  4=menos) 
a) (  ) em casa 
b) (  ) na sala de Informática 
c) (  ) em Lan House 
d) (  ) em outros lugares.  
 
 
5. Como avalia o nível de seu conhecimento em relação à navegação pela Internet: 

 Frequentemente 
 

Eventualmente 
 

Nunca Nem sei o 
que é 
isso 

 

Envia e recebe email     

Participa de Fóruns, chats     

Participa de Redes Sociais 
como Orkut, Facebook, 
Twitter  

 

    

Usa grandes Portais como 
UOL,Terra, etc 

 

    

Usa Portais do MEC como 
RIVED, Portal do Professor, 
etc 

 

    

Usa  Portais da Secretaria 
da Educação  
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Participa de cursos de 
formação å distância 

 

    

Cria conteúdos 
educacionais para 
professores e /ou alunos e 
os publicam em Sites, blogs  

 

    

 
 
6. Você sabe o que é um blog? 
a)  (  ) Sim. Mantenho um blog. Qual é o endereço? R:________________________________ 
b)  (  ) Leio/visito com frequência blogs. 
c)  (  ) Não participo, nem visito mas já ouvi falar disso. 
d) (  ) Nem sei o que é isso. 
 
7. Você costuma procurar informações na Internet utilizando buscadores como Google, Yahoo, MSN, etc? 
a) (  ) Sim. Faço isso com certa freqüência.  
b) (  ) Mais ou menos 
c) (  ) Não 
d) (  ) Nem sei o que é isso. 
 
8. Em geral, como classifica sua experiência no domínio com o computador: 
a) (  ) principiante   
b) (  ) pouca   
c) (  ) razoável  
d) (  ) muita 
 
9. Você utiliza  o computador para preparar suas aulas? 
(  ) Sim   (  ) Não  
 
a) Se afirmativa, onde utiliza? __________________________________ 
Qual a frequência de utilização?_______________________________ 
Como utiliza? _____________________________________________ 
 
b) Se negativa,  
(  ) é falta de conhecimento para usá-lo? (  ) posição contrária ao uso?  (  ) falta de horário para uso da sala de 
informática (  ) falta de incentivo por parte dos colegas professores? (  ) outros motivos? quais? ___________________ 
 
10. Com que  frequencia você utiliza à sala de informática? 
a) (  ) 1 vez ao mês: (  ) sozinho   (  ) com seus alunos   
b) (  ) 1 vez por semana: (  ) sozinho   (  ) com seus alunos   
c) (  ) 2 ou mais vezes por semana: (  ) sozinho    
d) (  ) não uso.Qual(is) o(s) principal(i)s motivo(s)?__________________________________________________ 
 
11. Você incentiva os alunos a utilizarem à sala de informática para realização nas tarefas escolares? 
(  ) sim. Justifique: ________________________________________________________________________________                       
(  ) não. Justifique: ________________________________________________________________________________ 
 
12. Você acha que o computador pode ser um recurso facilitador no processo de ensino e aprendizagem?  Por quê? 
 
R:_____________________________________________________________________________________________ 
 
13. O que você espera do uso da sala de Informática com seus alunos? 
 
R: _____________________________________________________________________________________________  
 
 
 
 

Obrigada pela participação! 
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Anexo 3: Questionário aplicado ao aluno 

Prezado(a) Aluno(a), estamos  realizando uma pesquisa sobre o uso do computador e a sala de 
Informática e gostaria de contar com a sua colaboração, respondendo as questões abaixo. 

 
1. Nome Completo:_______________________________________________________________________________ 
 
2. Idade:______________________ 
 
3. Série_______________________ 
 
4. Turma:______________________ 
 
1. Você gosta de usar o computador? 
a) (  ) sim 
b) (  ) razoavelmente 
c) (  ) não 
d) (  ) não sei. Poucas vezes ou nunca tive oportunidade de usar o computador. 
Explique causas da negativa, se julgar necessário: 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
 
2.Você possui computador?  
(  ) sim (  ) não 
Se sua resposta for afirmativa, com que frequência o utiliza em seu:  
a) uso doméstico (  ) diariamente (  ) eventualmente, quantas vezes? _______________________  
 
3. Que softwares você utiliza para execução de suas tarefas diárias? 
 

Software 
 

Muito Pouco Nunca 

Editor de textos (como o Word) 
 

   

Editor de apresentações (como o PowerPoint) 
 

   

Planilha de cálculos (como o Excel) 
 

   

Internet (pesquisa, etc) 
 

   

Comunicação (MSN, etc) 
 

   

 
4.Ordene  o local  de uso à Internet (1= mais -  4=menos) 
a) (  ) em casa 
b) (  ) na sala de Informática 
c) (  ) em Lan House 
d) (  ) em outros lugares.  
 
 
5. Com que freqüência você utiliza à Internet para: 

 Frequentemente 
 

Eventualmente 
 

Nunca Nem sei o que é 
isso 

 

Enviar e receber email     

Participar de Fóruns, chats     

Participar de Redes Sociais como Orkut, 
Facebook, Twitter  

 

    

Usar grandes Portais como UOL,Terra, etc 

 
    

Usa  o Portal Conexão Aluno  

 
    

 
 
 
 
6. Você sabe o que é um blog? 
a)  (  ) Sim. Mantenho um blog. Qual é o endereço? R:________________________________ 
b)  (  ) Leio/visito com frequência blogs. 
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c)  (  ) Não participo, nem visito mas já ouvi falar disso. 
d) (  ) Nem sei o que é isso. 
 
7. Você costuma procurar informações na Internet utilizando buscadores como Google, Yahoo, MSN, etc? 
a) (  ) Sim. Faço isso com certa freqüência.  
b) (  ) Mais ou menos 
c) (  ) Não 
d) (  ) Nem sei o que é isso. 
 
8. Em geral, como classifica sua experiência no domínio com o computador: 
a) (  ) principiante   
b) (  ) pouca   
c) (  ) razoável  
d) (  ) muita 
 
9. Você utiliza  o computador em suas tarefas escolares? 
(  ) Sim   (  ) Não  
 
a) Se afirmativa, onde utiliza? __________________________________ 
Qual a frequência de utilização?_______________________________ 
Como utiliza? _____________________________________________ 
 
b) Se negativa,  
(  ) é falta de conhecimento para usá-lo? (  ) posição contrária ao uso?  (  ) falta de horário para uso da sala de 
informática (  ) falta de incentivo por parte de seus professores? (  ) outros motivos? quais? ___________________ 
 
10. Com que  frequencia você utiliza à sala de informática? 
a) (  ) 1 vez ao mês: (  ) sozinho   (  ) com seu professor   
b) (  ) 1 vez por semana: (  ) sozinho   (  ) com seu professor   
c) (  ) 2 ou mais vezes por semana: (  ) sozinho   (  ) com seu professor   
d) (  ) não uso.Qual(is) o(s) principal(i)s motivo(s)?__________________________________________________ 
 
11. Você é incentivado pelo(s) professor(es) a utilizar à sala de informática para realização nas tarefas escolares? 
(  ) sim. Justifique: ________________________________________________________________________________                       
(  ) não. Justifique: ________________________________________________________________________________ 
 
 
12. Que disciplina(s) integra(m) atividades na sala de Informática às aulas? 
 
R:_____________________________________________________________________________________________ 
 
13. Você gosta quando desenvolve atividades na sala de Informática com o seu professor? Por quê? 
 
R:_____________________________________________________________________________________________ 
 
14. O uso da sala de informática auxilia o seu aprendizado? 
 
R: _____________________________________________________________________________________________  
 
 
 

Obrigada pela participação! 

 

 


