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Resumo:  

O trabalho a seguir traz uma breve reflexão a respeito do papel do professor na inserção da 

tecnologia. Utilizando este referencial teórico, fizemos uma coleta de dados utilizando 

como amostragem de alunos de 7ª e 8ª séries de uma escola municipal do município de 

Garibaldi, situado no Rio Grande do Sul, a fim de observar a presença do computador e da 

Internet na rotina desses alunos. Além disso, aplicamos um questionário com os 

professores para verificarmos se eles também estão incluídos nessa nova realidade, em que 

as tecnologias fazem parte de nosso cotidiano, para verificarmos como esse recurso 

didático está sendo aproveitado na relação de ensino-aprendizagem. 
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1. Introdução 

 A informática se faz cada vez mais presente nas práticas educacionais. A utilização 

de ambientes virtuais de aprendizagem, softwares educativos e pedagógicos, deve ser 

estimulada com frequência por educadores, visto que desperta o interesse do discente. O 

professor, cada vez mais, necessita se sentir apto a fazer uso de tais ferramentas que se 

constituem como uma novidade nos espaços educacionais. A atualização e a capacitação 

para o uso das novas tecnologias e a informação são posturas esperadas do professor atual. 
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É necessário hoje um profissional que busque adaptar-se à novidade, em constante 

aperfeiçoamento e capaz de promover a reforma da escola. A implantação da informática 

nos processos educativos é uma forma de adequar a escola às necessidades atuais.  

 Esta pesquisa visa não só verificar os recursos relacionados à informática que são 

utilizados nas escolas, mas também analisar os dados coletados quanto à utilização do 

computador e da Internet para alunos e professores, na busca de soluções com práticas 

pedagógicas utilizando a informática, e desta maneira, esta ferramenta será mais eficiente 

no desenvolvimento intelectual dos alunos, bem como o crescimento da escola e da 

comunidade a qual ela está inserida. 

2. O papel do professor na inserção da tecnologia 

Em uma das respostas à jornalista da Revista Nova Escola, quando questionada 

sobre a inclusão do computador na melhoria da educação, a professora especialista, Lea 

Fagundes (2005), do Instituto de Psicologia da UFRGS, assim se posicionou: 

O caminho mais curto e eficaz para introduzir nossas escolas no mundo 

conectado passa pela curiosidade, pelo intercâmbio de ideias e pela cooperação 

mútua entre todos os agentes envolvidos no processo. Sem receitas 

preestabelecidas e os ranços da velha estrutura hierárquica que rege as relações 

entre professores e estudantes. [...] Inclusão digital não é só o amplo acesso à 

tecnologia, mas a apropriação dela na resolução de problemas. Veja a questão 

dos baixos índices de alfabetização e de letramento, por exemplo. Uma solução 

para melhorá-los seria levar os alunos a sentir o poder de se comunicar 

rapidamente em grandes distâncias, ter ideias, expressá-las como autores e 

publicar seus escritos no mundo virtual. 

 

Segundo Abruzzi (2012), a utilização das TIC’s (Tecnologias da Informação e da 

Comunicação) provoca muitos impactos na sociedade, em especial na educação, 

tradicionalmente caracterizada por métodos e estratégias de ação pedagógica que pouco 

mudaram ao longo de sua história. No ambiente escolar, a informática configura-se como 

um grande desafio para a maioria dos educadores.  

Podemos afirmar que, infelizmente, encontramos muitos educadores que resistem 

em agregar as tecnologias a sua rotina de trabalho em sala de aula, professores que fazem 

uso do computador de maneira equivocada e sujeitam seus alunos a fazerem exercícios de 

reforço mecanicamente ou ainda que temem ser substituídos pela tecnologia. 

Pesquisadores afirmam o contrário, dizendo que: 

O professor será mais importante do que nunca, pois ele precisa se apropriar 

dessa tecnologia e introduzí-la na sala de aula, no seu dia-a-dia, da mesma forma 

que um professor, que um dia, introduziu o primeiro livro numa escola e teve de 
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começar a lidar de modo diferente com o conhecimento – sem deixar as outras 

tecnologias de comunicação de lado. Continuaremos a ensinar e a aprender pela 

palavra, pelo gesto, pela emoção, pela afetividades, pelos textos lidos e escritos, 

pela televisão, mas agora também pelo computador, pela informação em tempo 

real, pela tela em camadas, em janelas que vão se aprofundando às nossas vistas 

(LOPES, 2006) 
 Para amenizar tal fato, é preciso entender que as novas tecnologias ajudam, mas a 

arte de ensinar e aprender são concentrados na capacidade do trabalho em conjunto entre 

professor e aluno, onde ambos gerenciam um conjunto de informações e os transformam 

em conhecimento (BRANDÃO, 2009). O ponto principal não é somente a tecnologia. 

Atualmente estão disponíveis inúmeras informações vindas de diversos canais, em especial 

através das tecnologias, e estas, por sua vez, são difíceis de reorganizar. Portanto, neste 

processo, a arte de ensinar e aprender se transforma em ensinar como conduzir as diversas 

experiências advindas da tecnologia.  

 A preocupação oficial no Brasil em relação à introdução da informática nas redes 

de ensino, bem como sobre seu acesso, usos e possibilidades na escola e uso de 

laboratórios de informática na escola pública alia-se a discussões sobre a necessidade de 

equalizar as oportunidades de inclusão digital para grupos sociais excluídos. Nesse sentido, 

em sua origem, a ideia de inclusão digital já envolve uma ordem de importância, à medida 

que busca promover ações consideradas fundamentais para que esses grupos sociais 

possam se apropriar de um conhecimento tecnológico que sem as ações a serem 

implementadas não seria possível adquiri-las.  

 Na realidade brasileira, as pessoas participantes de diversos contextos sociais estão 

tendo um crescente acesso a computadores enquanto ferramenta de trabalho. Nas periferias 

das grandes cidades brasileiras, mesmo considerando as limitadas condições 

socioeconômicas, cada vez mais diversas organizações, inclusive escolas públicas, estão 

oferecendo às crianças e aos adolescentes das classes menos favorecidas uma introdução 

ao uso de computadores (ALMEIDA, 2005). Entretanto, constata-se em algumas 

realidades escolares, a ausência de uma visão mais ampliada da utilização do computador 

enquanto um mediador na construção de conhecimentos. Em diversas escolas públicas, por 

exemplo, encontram-se situações de ensino nas quais os instrutores apenas explicam os 

procedimentos de uso de softwares, além disso, as “aulas de informática” não possuem um 

objetivo pedagógico bem definido. 

3. Pesquisa 
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 Foi realizado um estudo de caso com levantamento de dados para diagnosticar a 

realidade da educação e a sua relação com a informática em uma escola da rede municipal 

de ensino da cidade de Garibaldi-RS. Para isso foram utilizados os seguintes 

procedimentos: visitas à escola com aplicação de questionário para entrevista com alunos e 

professores e análise dos dados coletados. 

 Em relação ao questionário aplicado aos alunos, foram entrevistados 22 alunos, 

todos matriculados nas 7ª e 8ª séries do Ensino Fundamental. Quanto aos professores, 

obtivemos cinco retornos, em que todos lecionam no Ensino Fundamental. 

 
Figura 1 – Questionário destinado aos alunos. 

 
Figura 2 – Questionário destinado aos professores. 
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4. Resultados da Experiência  

 Iniciamos a análise observando o resultado do questionário aplicado aos alunos. 

Quando os estudantes foram questionados quanto à presença do computador em casa, 

dezenove alunos, o que corresponde a 86,36% do total, dizem tê-lo, conforme Gráfico 1. 

Porém, podemos verificar, em análise às respostas obtidas quando perguntado se acessam a 

Internet, que mesmo quem não possui o equipamento em casa, a acessa pelo celular. 

Observando os resultados oriundos dessa indagação no Gráfico 2, vemos um destaque 

ainda maior para a afirmação positiva, que constitui 95,45% das respostas. 

Além disso, foi levantado o número de horas que cada um dos alunos entrevistados 

utiliza o computador diariamente, como visto no Gráfico 3. Obtivemos como resposta que 

um terço dos entrevistados que acessam a Internet a utilizam em média 1 hora por dia. 

Outra terça parte dos alunos responderam que acessam entre 2 e 3 horas diárias. O restante 

afirmou que usam a Internet por mais de 3 horas, incluindo respostas de 7 e 10 horas 

diárias.  

 

Gráfico 1 – Você tem computador em casa? 
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Gráfico 2 – Você acessa a Internet em casa? 

 

Gráfico 3 – Você usa o computador por quantas horas diariamente? 
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Aplicamos também um questionário aos professores dessa mesma Instituição, 

obtendo cinco retornos. Todas as entrevistadas são do sexo feminino, a faixa etária 

compreendida é entre 42 e 50 anos de idade, 80% delas possuem Pós-Gradução e todas têm 

computador em casa e acessam a Internet no mínimo 1 hora por dia. 

Observamos, também, que das cinco entrevistadas, três delas declararam ter 

dificuldade no uso do computador. Foram citadas algumas adversidades na utilização dessa 

ferramenta, tais como: pesquisas em sítios de busca, em ferramentas para edição de 

imagens e o consenso da falta de conhecimento básico em Informática. 

É importante atentarmos que o uso do computador já se encontra incorporado no 

cotidiano de diferentes grupos sociais e não apenas o acesso, mas saber usá-lo, se constitui 

em importante recurso para o ensino e para a aprendizagem no paradigma tecnológico 

(MORAN; MASETTO; BEHRENS, 2004). É necessário que o docente esteja sempre 

buscando atualização a respeito desta ferramenta que está à disposição para que o cotidiano 

escolar esteja cada vez mais próximo à realidade vivida no dia-a-dia dos alunos. 
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