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RESUMO- A informática é um tema que precisamos trazer para o âmbito escolar, pois as crianças 

atualmente já crescem em ambiente tecnológico, aprendem a lidar com ferramentas computacionais 

(celulares, computadores, tablet, etc) muito cedo e, se a escola não caminhar nesta perspectiva, 
estaremos promovendo a segregação tecnológica. Este é um trabalho de campo que visa compreender 

como os recursos estão sendo utilizados pelos alunos e professores, em três escolas urbanas do 

município de Água Boa-MT, que atende o 2º ciclo do Ensino Fundamental.Com a análise dos 

resultados foi possível perceber que as três escolas têm laboratório de informática, mas estão sendo 
pouco utilizados pelos alunos. Algumas das causas apontadas pelos professores e coordenadores são 

motivadas pela falta de manutenção, somada a quantidade insuficiente de máquinas para o número de 

alunos e, além disso, os cursos de preparação oferecidos aos professores não atendem às suas 
necessidades.  

 

Palavras chaves: Informática, currículo, conhecimento, educação. 

 
ABSTRACT - Computer science is a theme that we need to bring into the school environment, since 
children are now growing in the technological world, learning to deal with computer tools (cell 

phones, computers, tablets, etc.) very early on and, if the school does not walk in this perspective, we 

will be promoting technological segregation. This is a fieldwork that aims to understand how the 
resources are being used by students and teachers in three urban schools in the municipality of Água 

Boa-MT, which attends the 2º cycle of elementary school. With the analysis of the results, it was 

possible to perceive that the three schools have a computer lab, but are rarely used by students. Some 
of the causes pointed out by teachers and coordinators are motivated by lack of maintenance, 

insufficient number of machines for the number of students and, in addition, the courses of preparation 

offered to teachers do not meet their needs. 

 

Keywords: Informatics, Curriculum, knowledge, Education. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

As tecnologias, atualmente, estão presentes em todas as partes e incorporadas, de 

uma forma muito natural, no nosso dia-a-dia. Tal fato observa-se no dado estatístico, 

publicado no Portal Brasil obtido por uma pesquisa do IBGE (Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística) entre 2005 e 2013, que demonstra que o percentual de cidadãos com 

aparelhos móveis aumentou 131,4% no período pesquisado. 

A escola tem o dever de transmitir conhecimento, mas também o papel social de 

preparar as crianças para atuar nesta sociedade tecnológica, e para isso precisa acompanhar as 
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mudanças de comportamento que acontecem com os novos recursos tecnológicos que vão 

fazendo parte da nossa vida dentro e fora da escola. 

A maioria das crianças com idade escolar está de alguma forma tendo contato com 

as tecnologias no seu dia-a-dia. Por exemplo, dentro de casa, de uma forma muito ágil, eles 

1
manipulam computadores, celulares, controle remoto, vídeo games, entre outros aparelhos 

que estimula a aprendizagem da criança. Entretanto a escola, muitas vezes, deixa de 

aproveitar o conhecimento tecnológico dos alunos a favor do ensino e aprendizagem, por não 

estar totalmente preparada para incorporar essas ferramentas no seu planejamento diário. 

Deixar que esses recursos tecnológicos façam parte do planejamento diário das 

escolas de forma organizada e sistematizada com projetos permanentes que envolvam a 

informática, talvez seja um dos desafios dentro do 2º ciclo nas escolas municipais. 

Pensando sobre esse problema, definimos o tema desta pesquisa tendo como 

objetivo entender como ocorre o uso da informática e os seus impactos na aprendizagem dos 

alunos do 2º ciclo das três maiores escolas municipais urbanas do município de Água Boa - 

MT. 

A pesquisa foi realizada por meio de questionários aplicados aos alunos do 2º 

ciclo das escolas municipais, os professores das turmas e os coordenadores das respectivas 

escolas. A pesquisa não teve a pretensão de resolver o problema do uso da informática na 

educação no município, mas de fornecer subsídios para uma reflexão com gestores para que 

haja mais discussão dentro da escola na busca de melhorar a relação entre a aprendizagem e a 

informática, além de sistematizar essas orientações no PPP (Projeto Político Pedagógico) da 

escola. 

 

2. - INFORMÁTICA NA EDUCAÇÃO NO BRASIL 

Para compreendermos o processo da informática na educação no Brasil 

precisamos conhecer alguns passos dados pelo governo brasileiro ao longo deste percurso, 
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3 Coordenador do polo de apoio presencial da Universidade Aberta do Brasil em Água Boa, especialista em 
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pois segundo Tajra (2012), em 1980 a Secretaria Especial de Informática (SEI) criou a 

Comissão Especial n.º 01: Informática na Educação, com a finalidade de ser um segmento de 

apoio ao Ministério da Educação e Cultura (MEC) e à SEI, assim poderiam colher subsídios e 

gerar normas e diretrizes para o novo campo que se abria na Educação. Em 1981 e 1982 

foram realizados os primeiros Seminários de Informática na Educação que deram origem ao 

Projeto EDUCOM em 1983. 

Entre 1986 e 1987 o MEC criou o Programa de Ação Imediata em Informática na 

Educação, tendo como base dois projetos: Projeto Formar e o Projeto Cied que visava a 

implantação de Centros de Informática e Educação, e a estimulação de softwares educativos. 

Em 1995 teve início o Programa Nacional de Informática na Educação (ProInfo) 

que atualmente é desenvolvido pela Secretaria de Educação a Distância (SEED), por meio do 

Departamento de Infra-Estrutura Tecnológica (DITEC), em parceria com as Secretarias de 

Educação Estaduais e Municipais. O ProInfo funciona de forma descentralizada, sendo que 

em cada unidade da federação existe uma coordenação estadual do ProInfo, cuja atribuição 

principal é a de introduzir o uso das tecnologias de informação e comunicação nas escolas da 

rede pública, além de articular as atividades desenvolvidas sob sua jurisdição, em especial as 

ações dos Núcleos de Tecnologia Educacional (NTEs). É um programa educacional com o 

objetivo de promover o uso pedagógico da informática na rede pública de educação básica. 

A partir do momento em que as escolas foram sendo equipadas com os 

laboratórios de informática e os municípios implantando os Núcleos Tecnológicos Municipais 

(NTMs) e ofertando cursos com o objetivo de capacitar o professor para a utilização destas 

máquinas com o intuito pedagógico, buscando novos horizontes na prática educativa dos 

professores, neste sentido as Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC), vêm para 

poder atribuir transformações que se quer e necessita, Bonilla, afirma que: 

 

As TIC, mais do que um simples avanço no desenvolvimento da técnica, 

representam uma virada conceitual, à medida que essas tecnologias não são mais 

apenas uma extensão dos sentidos humanos, onde o logos do fazer, um fazer mais e 

melhor, compõe a visão do mundo. As tecnologias da informação e comunicação 

são tecnologias intelectuais, pois ao operarem com proposições passam a operar 

sobre o próprio pensamento, um pensamento que é coletivo, que se encontra 

disperso, horizontalmente, na estrutura em rede da sociedade contemporânea 

(BONILLA, 2005, p. 21) 

 

Assim, as tecnologias da informação e comunicação, têm sido instaladas no 

âmbito escolar, proporcionando oportunidade de professores introduzirem em suas aulas o uso 

das novas tecnologias, porém vale lembrar queisso não ocorre em todas as unidadesescolares. 
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2.1 - O CURRÍCULO E A INFORMÁTICA NAS ESCOLAS 

 

Com a democratização do ensino as escolas se viram diante da necessidade de 

organização de suas funções, a partir desta reflexão surge a necessidade da construção dos 

currículos. O currículo retrata o fazer pedagógico da escola, por isso ele deve ser democrático, 

e estar em constante revisão. De acordo com Veiga: 

 

Currículo é uma construção social do conhecimento, pressupondo a sistematização 

dos meios para que esta construção se efetive; a transmissão dos conhecimentos 

historicamente produzidos e as formas de assimilá-los, portanto, produção, 

transmissão e assimilação são processos que compõem uma metodologia de 

construção coletiva do conhecimento escolar, ou seja, o currículo propriamente dito 

(VEIGA, 2002 p. 7). 

 

De acordo com essa visão, o currículo não pode ser estático, ele precisa favorecer 

o conhecimento cultural da comunidade ondea escola esta inserida, sendo assim a informática 

e o uso dos computadores deveria estar previsto no PPP (Projeto Político Pedagógico), de 

todas as escolas como parte integrante de seus currículos, pois não faz sentido trabalharmos 

com alunos que em sua maioria vive na era da informática e a escola esta de fora deste 

processo. 

Segundo Lira, 

Se a escola tem como objetivo uma formação democrática ela deve ter uma prática 

democrática, ou seja, o conhecimento deve expandir os muros da escola, e 

desarticular o que temos hoje, herança da cultura da educação tradicional, onde a 

prática educativa baseava-se na transmissão e na assimilação dos conteúdos pré-

estabelecidos de um currículo muito convencional. (LIRA, 2012, p. 43). 

 

Para introdução definitiva das Tics nas escolas de forma aberta e interativa é 

preciso ter um currículo construído na ação, num processo dialético que envolve conteúdos e 

estratégias pedagógicas, valores e experiências de professores e alunos e diferentes linguagens 

de representação do pensamento. 

Um currículo que favoreça interdisciplinaridade, que trabalhe com projetos 

construídos de forma global rompendo os limites das disciplinas soltas, que traga e valorize 

uma dinâmica de aproximação entre a escola e a realidade dos alunos proporcionando uma 

educação de qualidade, pois considera os instrumentos e linguagens que fazem parte dessa 

geração que vive numa cultura digital. 

 

2.2 - FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFESSORES 
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No processo de mudanças que a sociedade atual vive dia a dia, o professor é um 

agente importante, pois é na escola onde a criança e o jovem constrói suas opiniões, e por 

assumir este papel fundamental o professor precisa ter consciência e buscar a formação 

continuada permanentemente. Na perspectiva de Cox: 

 

O professor representa a base de todo o trabalho. Sem o seu envolvimento, pouco se 

pode realizar. É preciso estudar, ter iniciativa e aprender-executar-refletir sobre o 

aprendido. Modificar o que for necessário. Exige-se, neste processo, abertura, 

ousadia, colaboração e dedicação[...]. É ele quem orienta as investigações dos 
alunos, incentiva o modo como cada aluno constrói o seu conhecimento[...]. O 

professor envolve-se em um processo que mobiliza-o internamente: aprender uma 

coisa nova leva-o a instaurar um diálogo consigo mesmo. Aprender, atuar com os 

alunos, analisar sua ação pedagógica e modificá-la permite-lhe, com o passar do 

tempo, desenvolver uma metodologia de trabalho própria constantemente aberta a 

novas reformulações (COX, 2008, p. 75 apud FREIRE, 1998, p. 60). 

 

Seguindo esta visão é importante proporcionar aos professores um constante 

espaço de diálogo para a construção de novos conhecimentos, pois a aprendizagem constante 

faz com que ela se torne integrada ao fazer pedagógico do dia-a-dia dos educadores. Isso pode 

facilitar o uso das novas tecnologias como ferramentas no momento do planejamento das 

atividades em sala de aula. Porém é preciso saber utilizar criticamente esses recursos, pois 

segundo Cox: 

 

Os recursos disponibilizados pela informática precisam ser vistos por “olhos 
abertos”, precisam ser lidos “criticamente” para que a participação dos 

computadores na história da educação escolar seja efetiva e válida e, para tanto, o 

professor precisará, indubitavelmente informar-se adequadamente (COX, 2008, p. 

111). 

 

  O professor precisa assumir uma postura questionadora, característica de um 

pesquisador rompendo com as amarras do comodismo, e estar motivado a aprender, a buscar 

esse aperfeiçoamento necessário a sua formação para estarem prontos para atuar em sala 

dispondo de todos os recursos que a escola pode oferecer para uma aula mais atrativa e 

motivadora, pois os alunos estão inseridos num mundo informatizado e se não houver 

preocupação em mergulhar neste universo os professores estarão proporcionando uma 

exclusão, deixando de aproveitar todo esse conhecimento que eles já possuem. Entretanto 

muitos professores são analfabetos tecnológicos e Tajra ao falar sobre a formação de 

professores cita: 
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Sabemos que a maior parte de cursos de formação de professores não contempla a 

utilização das novas tecnologias da informação e da comunicação em seus 

currículos, sejana educação do ensino médio no magistério, sejaem faculdades de 

pedagogia ou nas diversas licenciaturas. Poucas são as escolas de formação de 

professores que contemplam o computador como ferramenta pedagógica e, mesmo 

assim, oferecem pouco ou nenhum ganho efetivo de aprendizagem aos seus alunos-

professores (TAJRA, 2012, p.113). 

 Diante desta realizada cabe a cada professor buscar e participar das formações 

continuadas oferecidas, na busca de melhorar o uso da informática no ambiente escolar como 

ferramenta de aprendizagem. 

 

3. RESULTADOS DAS PESQUISAS 

 

O objetivo proposto para este trabalho foi entender como ocorre o uso da 

informática e os seus impactos na aprendizagem dos alunos do 2º ciclo das escolas urbanas 

municipais da cidade de Água Boa – MT. Para alcançar o objetivo foram confeccionados três 

questionários distintos, que foram aplicados aos coordenadores, professores e alunos do 2º 

ciclo de três escolas da rede municipal de Água Boa - MT. 

Os questionários foram respondidos por 97 (noventa e sete) alunos dos 4º, 5º e 6º 

anos do ensino fundamental. Foi escolhida uma turma de cada escola das três escolas da rede 

municipal de Água Boa – MT que atende a essa fase escolar. Os professores foram 

selecionados considerando os que atuam com a turma fechada, ou seja, com aquele que ele 

trabalha com todas as disciplinas, pois no município trabalhamos por 40 horas, ou seja, uma 

turma com 18 horas e mais 9 horas no outro turno, os coordenadores das respectivas escolas 

também responderam os seus respectivos questionários. 

O primeiro questionário foi criado exclusivamente para os alunos e contém 

questões que pretendem verificar se eles estavam tendo contato com as Tics, com o uso do 

computador no ambiente escolar, se tinham acesso ao computador e a Internet em casa, o que 

eles mais acessavam, e se eles utilizavam essa tecnologia para suas atividades escolares. 

O segundo questionário foi destinado aos professores de cada turma e continha 

questões para verificar se o professor tinha acesso fácil ao computador, ao laboratório de 

informática, se utilizava esses recursos em suas aulas, se conheciam algum software 

específico e se tinham alguma experiência positiva ou negativa com o uso das tecnologias no 

seu fazer pedagógico. 
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O terceiro questionário foi voltado aos coordenadores das escolas pesquisadas e 

tinha o objetivo de descobrir as condições que a escola oferece aos educadores e alunos para 

utilização dos laboratórios de informática e quais as orientações pedagógicas registradas em 

seus currículos e PPP para o uso das TICs e dos laboratórios. 

3.1 - AS RESPOSTAS DOS ALUNOS 

  Foi questionado aos alunos se possuía computador em casa. Dos noventa e sete 

alunos pesquisados apenas 36% não possuem computador em casa e a maioria, 64%, possuem 

computador em casa. Em seguida buscamos identificar se eles usavam o computador para 

auxiliar nas atividades escolares. O resultado obtido mostra que 39% dos alunos raramente 

utilizam o computador para melhorar suas atividades escolares, 16% usam frequentemente, 

23% nunca utilizam e 22% declararam que sempre recorrem ao computador para auxiliar suas 

pesquisas e ampliarem seus conhecimentos. 

Quando perguntado sobre o local de acesso ao computador, os resultados 

demonstram que todos têm acesso ao computador, mas apenas 10 alunos responderam que 

tem acesso apenas no ambiente escolar, os demais utilizam em casa, pouquíssimos em 

estabelecimentos do tipo LAN House e os demais em casa de amigos e parentes.  

 Perguntamos com que frequência utilizava a internet, os resultados obtidos mostram 

que 33 alunos usam todos os dias a Internet, 38 alunos algumas vezes na semana, 18 afirmam 

usar raramente e 8 alunos assinalaram não ter acesso a Internet.  

Na questão direcionada aos alunos sobre o que eles costumam acessar quando 

estão navegando na rede foi aberta a opção de escolher mais de uma alternativa conforme o 

dia a dia deles, e os dados mostram que 4 alunos costumam olhar e-mail, 21 alunos navegam 

nas redes sociais, 24 alunos costumam acessar sites de busca como Google, 24 alunos sites de 

relacionamento, 48 alunos buscam mais por Jogos e 8 alunos costumam acessar outras coisas.  

Quando perguntado se considera importante o uso do computador e suas 

ferramentas para auxiliar na aprendizagem das atividades escolares. Dos 97 alunos 

questionados, 75 alunos consideram importante o uso do computador, 8 alunos não 

consideram e 14 alunos disseram não fazer diferença na aprendizagem o uso o computador.  

Para concluir nossa investigação, buscamos verificar se a escola possuía 

laboratório de informática e com que frequência eles o utilizavam. Os resultados, 

mostram que 14 alunos afirmam que a escola tem e usa com frequência o laboratório, 56 

alunos responderam que a escola possui o laboratório, mas quase não é utilizado, esses 
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motivos são comentados na discussão dos resultados, 12 alunos responderam que a escola não 

tem laboratório e 15 alunos dizem não conhecer o laboratório. 

3.2 - AS RESPOSTAS DOS PROFESSORES 

Os dados coletados no questionário dos professores serão apresentados de forma 

tabular para melhor visualização e pelo fato das questões serem abertas. Foram coletadas as 

respostas de três professores, identificados como Professor A, B e C, e as respostas estão 

contidas na Tabela 1. 

Questões Professor “A” 
Professor 

“B” 
Professor “C” 

Você possui computador em casa? sim Sim sim 

Tem acesso a Internet? sim Sim sim 

Você utiliza computador para auxiliar no 

planejamento de suas aulas? 
sim Sim sim 

O computador da escola que o professor tem 

acesso é de fácil disponibilidade? 
sim Sim sim 

Você participou de algum curso da TICs? sim Sim sim 

Você utiliza o computador ou outro meio de 
multimídia em suas aulas em sala? Qual 

Sim 
DVD- Datashow 

Sim 
Datashow 

sim- 
DVD 

A escola na qual você trabalha, dispõe de 

infraestrutura para o ensino das aulas no 
laboratório de informática? 

sim Sim sim 

Com que frequência trabalha com seus alunos 

no laboratório de informática e que recursos são 

utilizados? 

Pouca frequência. 

Sites de pesquisa. 

Não faço uso 

com os 

alunos. 

Pouca 

frequência. 

Jogos 

Você conhece algum software educativo? Não Não Não 

Cite pelo menos um software educativo que 

conhece, e se já trabalhou em sala de aula com 

algum. 

Não Não Não 

Em sua opinião, o que esta faltando para uma 

maior acessibilidade às ferramentas 

tecnológicas, como meio de aprendizagem na 
escola? 

Laboratórios mais 

bem equipados 
(internet) 

preparação para 

os docentes 

Assistência no 

laboratório. 

Preparação 

dos docentes. 

A participação dos professores em cursos e 
oficinas que auxiliam e orientam quanto à 

utilização dos recursos computacionais seria 

importante? 

Sim Sim Sim 

Descreva uma experiência positiva ou negativa 

em sala ou na sua escola com uso da 

informática (se houver). 

Não tenho 

nenhuma positiva 

Não tenho 

nenhuma 

Não tenho, 

pois uso 

pouco. 
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Tabela 1 – Respostas dos professores as perguntas do questionário. 

 

3.3 - AS RESPOSTAS DOS COORDENADORES 

A Tabela 2 mostra os dados coletados e contabilizados com os questionários 

aplicados aos coordenadores das respectivas escolas visitadas. 

Questões 
Coordenador 

“A” 

Coordenador 

“B” 
Coordenador “C” 

Quantas turmas do 2º Ciclo você tem 
na sua escola? 

8 6 6 

A escola dispõe de sala de 
informática? 

Sim Sim Sim 

Em caso positivo, quantas máquinas 
há na escola? 

10 10 10 

Em quais situações? 05 funcionando Em bom estado 
Necessitando de 

manutenção 

Como é realizada a manutenção das 
máquinas? 

Através de 

solicitação a 
Secretaria de 

Educação 

Através de 

solicitação a 
Secretaria de 

Educação 

Através de 

solicitação a 
Secretaria de 

Educação 

Com que frequência os professores 

do 2º ciclo utilizam o laboratório? 
Pouco usado Pouco usado Pouco usado 

No currículo ou no PPP da escola há 

orientações sobre o uso da 

informática, do laboratório e 

equipamentos multimídias? 

Não Não Não 

Em caso negativo há alguma ação em 
andamento para formular essas 

orientações? 

No momento não 

há nenhuma ação. 

Não tem 

nenhuma ação. 
Ainda não. 

Tabela 2 – Respostas dos coordenadores as perguntas do questionário. 

 

3.4. - ANÁLISE DO QUESTIONÁRIO  

Ao concluir a análise dos dados dos questionários aplicados percebe-se que mais 

da metade dos alunos tem acesso ao computador fora do ambiente escolar e que poucos 

relatam usar essa ferramenta no espaço escolar para fins de pesquisa, pois alguns alunos nem 

conhecem o laboratório de sua escola. Se considerarmos que vivemos num mundo 

informatizado esses dados são preocupantes, principalmente se tratando de alunos de 9 a 11 
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anos de idade que conhecem e sabem utilizar o computador para jogar, para se comunicar nas 

redes sociais entre outros. A relação entre informática e atividades de pesquisa escolares 

demonstrou que 23% dos alunos nunca utilizam o computador como ferramenta de 

aprendizagem. 

Se a escola é um espaço de inclusão e a pesquisa demonstra que os alunos têm 

condições de ter acesso a esses recursos tecnológicos com facilidade, então porque os nossos 

educadores ainda não conseguiram aliar a informática x aprendizagem como uma prática no 

processo de aprendizagem de nossos alunos, incentivado a pesquisa como forma de ampliar 

os conhecimentos da criança? 

A maioria dos alunos deixa claro que eles utilizam pouco o laboratório de suas 

escolas devido a quantidade de máquinas que são insuficientes pelo número de alunos ou seja 

o laboratório tem 10 máquinas, quando estão todas funcionando e a maioria das turmas  tem  

em média de 20 a 27 alunos,  e as condições em que se encontram essas máquinas, pois não se 

tem uma pessoa com conhecimento necessário para realizar a manutenção destes 

equipamentos conforme a demanda, esses entraves dificulta a atuação dos docentes nestes 

espaços de aprendizagem. 

Isso nos leva a considerar como possibilidade para que os professores cobrem 

poucas atividades envolvendo o uso do computador no ambiente escolar. 

 

3.5 - ANÁLISE DO QUESTIONÁRIO DOS PROFESSORES 

Ao analisar o questionário aplicado aos professores, podemos perceber que todos 

os envolvidos deixam claro que possuem computadores com acesso a Internet e que os 

utilizam para planejamento de suas aulas, através de algumas pesquisas para informações 

próprias e para sugestões de atividades. 

No que diz respeito às condições dos laboratórios nas três escolas pesquisadas os 

professores apontam os mesmos problemas: poucas máquinas em boas condições de uso; não 

tem uma pessoa que possa auxiliar o professor em seus trabalhos; e a manutenção não é 

periódica, pois o município só tem um técnico para fazer a manutenção de todas as escolas 

inclusive às da zona rural. Estes fatos, de acordo com os professores, tornam o trabalho no 

laboratório quase inviável. Os professores relatam que procuram utilizar outros recursos 

tecnológicos. Esses recursos cada escola dispõe de poucos aparelhos, isso também é outro 
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fator que diminui o acesso a todos obrigando os professores a organizar um rodizio para 

utilizar os mesmos. 

Quando questionados sobre os cursos oferecidos pelo NTM (Núcleo Tecnológico 

Municipal), todos responderam que já participaram dos mesmos, mas que estes auxiliaram a 

conhecer o computador e algumas ferramentas, mas como preparar suas aulas e utilizar como 

parte das mesmas, a contribuição foi pequena. 

Os professores também ressaltam que se os laboratórios tivessem uma qualidade 

melhor em termos de softwares adequados a idade dos alunos, internet de boa qualidade, além 

de serem melhores qualificados para explorar esses softwares, a monotonia das aulas poderia 

ser melhorada, pois todos os professores questionados declararam não conhecer nenhum 

software específico que poderiam auxiliá-los em suas matérias como complemento dos seus 

conteúdos. 

 

3.6 - ANÁLISE DO QUESTIONÁRIO DOS COORDENADORES 

O questionário respondido pelos coordenadores das escolas pesquisadas teve o 

intuito de verificar nos documentos oficiais das escolas como PPP (Projeto Político 

Pedagógico) e Currículos quais seriam as orientações pedagógicas sobre o uso dos 

laboratórios e das mídias disponíveis nas escolas, questionar qual o suporte que as escolas 

oferecem aos professores para utilizarem esses recursos em suas aulas. 

 Nos documentos oficiais da escola como o Projeto Político Pedagógico e o 

Currículo que são dois instrumentos que servem para nortear o trabalho dentro da escola, não 

há nenhuma definição do uso do laboratório ou até mesmo de orientações ou previsões de 

discussão no sentido de implantar e implementar atividades ou projetos de informática para 

serem desenvolvidos em cada fase escolar. Apesar de acreditarmos que não exista receita 

pronta para se ensinar uma criança e que cada professor conforme suas afinidades vão 

descobrindo e compartilhando saberes, acredita-se que seria interessante se nestes documentos 

pudessem ser definidas algumas orientações pedagógicas para serem trabalhadas. 

  

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

As ferramentas tecnológicas são recursos que podem desencadear mudanças na prática 

diária das escolas, mas que esse caminho ainda é longo e está sendo trilhado aos poucos por 
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educadores e gestores. É preciso sair da zona de conforto e abrir um diálogo que possa por em 

discussão às condições dos nossos laboratórios, a preparação dos nossos professores e as 

possíveis contribuições que a parceria tecnologia x planejamento coletivo pode influenciar na 

mudança de atitude de professores e alunos, pois é nestas oportunidades que podem nascer 

projetos pautados na realidade de cada escola que poderia gerar novos fazeres pedagógico. 

As escolas analisadas nesta pesquisa nenhuma têm uma organização consistente que 

valorize as tecnologias, pois os professores apesar de usarem o computador e a Internet, o 

fazem apenas em seus planejamentos diários, e não há uma interação do aluno com essa 

realidade. Neste processo precisamos modificar nossa postura, sair da zona de conforto e 

buscar inovar. Acreditamos que esse ainda seja um desafio das nossas escolas municipais 

visitadas, pois o currículo está voltado para uma grade de conteúdos que não contempla essa 

interação. 

Notamos que os computadores são usados pelos os alunos, em sua maioria, 

apenas para propósito de entretenimento e os professores declaram que não tem 

conhecimento de software específico em nenhuma de suas matérias. Desta forma os 

professores fazem pouco uso do computador e alegam a necessidade de mais preparação para 

atuar nestes espaços, se os cursos oferecessem atividades com conteúdos voltados para a faixa 

etária que o município atende, assim seria mais fácil para avançar nesta caminhada, pois não 

encontramos relato de nenhuma experiência positiva sendo desenvolvida com os grupos de 

alunos pesquisados.  

Com a conclusão deste estudo de campo fica clara que o nosso desafio hoje é ter 

uma formação continuada que além de discutir o nosso dia a dia, proporcione também estudos 

que envolva sugestões de atividades com as  TICs voltadas para os nossos alunos,  e a 

interação entre professores e gestores na busca da elaboração de projetos para serem 

implementados em nossos PPP que oriente e incentive essa luta, mesmo sem a pretensão de 

resolver essa deficiência em nossas escolas, juntos podemos refletir e ampliar novos 

horizontes neste universo que é imenso. 
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